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 451 ............................. )باز ابن شيخ( آن وچگونگي براء و والء معناي] 147[

 453 ............................. )عثيمين ابن شيخ از يگفتار( براء و والء مفهوم] 148[

 456 ............................................... آن حكم و كفار با تشبه قتيحق] 149[

 459 ....................................... ها آن با مواالت و كفار به تشبيه تحريم] 150[

 465 .................................... است كفار از كوركورانه تقليد گل، اهداي] 151[

 465عربي جزاير در كفار براي كليسا مثل عبادتگاه ساختن حكم ي درباره فتوايي] 152[

 470 .................... است؟ كرده جدا كفّار ديگر از را كتاب اهل اسالم، چرا] 153[

 475 ............ .است كافر آن حكومت كه كشوري از سلمانم گرفتن تابعيت] 154[

 476 ............................................ العرب جزيرة به كفار آوردن حكم] 155[

 477 ............................. اسالمي كشور در كافر فرد به دادن تابعيت حكم]156[

 477 .................................................... مشركين براي استغفار حكم] 157[

 478 .................................................. نصارا گرفتن برادري به حكم] 158[

 479 ................................................... نصارا اعياد بزرگداشت حكم] 159[

 480 ......... .شود مي اكبر شرك مرتكب كه اسالم به منتسب فرد مت    اما حكم] 160[



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   10 
  

 481 ...................................................... .مرتدين با اريهمك حكم] 161[

 483 ..... ها آن  زبان يادگيري قصد به امريكايي هاي خانواده با نشيني هم حكم] 162[

 484 ........ است؟ واجب وقت چه هجرت چيست؟ كفار بين سكونت حكم] 163[

 نيست جايز شود مي انجام بوضوح درآن كفر و شرك كه شهري در اقامت] 164[
 485 ........................................................... اهللا سوي به دعوت براي مگر

 490 ............................ دين اظهار معناي و مشركين بين در اقامت حكم] 165[

 491 ............................................... كفر كشورهاي در اقامت شرايط] 166[

 499 .......................... كفر هاي كشور در واقامت دين اظهار شرط معناي] 167[

 503 ............................دارالكفر در اقامت براي دين اظهار شرط توضيح] 168[

 505 ......................................... كفر كشورهاي به تفريحي سفر حكم] 169[

 506 ....................... .ندارد شرعي جواز غربي كشورهاي به تفريحي سفر] 170[

 507 ...................... خواندن درس قصد به غربي كشورهاي به سفر حكم] 171[

 510 ................ عسل ماه گذراندن براي فسق و كفر كشورهاي به مسافرت] 172[

 512 ....................... دارد باز كفر كشور به مسافرت از را پسرش بايد پدر] 173[

 باز كفر هاي كشور به مسافرت از را دخترش كه است زوجه پدر ي وظيفه] 174[
 512 ........................................................................................ دارد

]175 [ليقرار شرط ازدواج در را كفر كشورهاي به مسافرت عدم تواند مي زن و 
 513 ........................................................................................ دهد

 513است جايز گردند، مي باز كفر كشورهاي در تفريح از كه كساني با رابطه قطع] 176[

 513 ....................... آنان با رفتار ي شيوه و مسلمانان برابر در كفار موضع] 177[

 514 .......................................... كافر بر سالم در شدن پيشقدم حكم] 178[

 از رفتن به شان  كردن مجبور روش و ونصاري يهود به كردن سالم حكم] 179[
 516 ..................................................................... راه قسمت ترين تنگ

 517 .................................. سالمش جواب و كافر به كردن سالم حكم] 180[
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 حق از كه بركسي سالم: يالهد اتبع من يعل السالم: بگويد كه كسي پاسخ] 181[
 519 ................................................................................ .كند پيروي

 520 .................... نيكوكاري و داري امانت صداقت، به كفار وصف حكم] 182[

 521 ............................................... نصاري اعياد گفتن تبريك حكم] 183[

 522 .................................................... كريسمس عيد گفتن تبريك] 184[

 525 ................................................... كافر ورود و قدوم به تبريك] 185[

 526 ................................. نصارا به قرآني، آيات حاوي هاي كتاب دادن] 186[

 526 ....... است؟ جايز خارجي كشورهاي به پست، بوسيله قرآن فرستادن آيا] 187[

 527 ...................................... قرآن ي ترجمه به كافر زدن دست حكم] 188[

 527 ... كفار معبد به مسلمان شدن داخل و مسجد به مسلمان غير ورود حكم] 189[

 529 ................................................ نصاري ي درخانه خواندن نماز] 190[

 براي مسلمان غير روي به خنديدن يا من دوست من، برادر: گفتن حكم] 191[
 529 ........................................................... چيست؟ ها، آن دوستي جلب

 530 ............................................. .كند مي كار كفار با كه كسي حكم] 192[

 اميد به ها آن با كردن رفتار نرمي به و كفار با برخاست و نشست حكم] 193[
 531 ........................................................................ شان شدن مسلمان

 532 ............................... »دانند نمي ناپسند را اسالم غربيها« گفتن حكم] 194[

 استفاده شويم؛ ناروا عمل مرتكب كه اين بدون دارند كفار آنچه از چگونه] 195[
 533 ...................................................................................... كنيم؟

 535 ................................................ دين در نوپيداي مسايل و بدعتها -ششم فصل

 535 ............... است؟ كدام سيئه و حسنه بدعت چيست؟ بدعت از منظور] 196[

 536 ....................................است؟ عبادي مسايل به منحصر بدعت آيا] 197[

 537 ...................................................................... بدعي قوانين] 198[

 539 ........................................................ چيست؟ بدعت حقيقت] 199[
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 540 ................................................ ارتش در پرچم به احترام حكم] 200[

 541 ................................................... نظامي قوانين از برخي حكم] 201[

 541 ................................................ ملي پرچم احترام يا ملي احترام] 202[

 542 .................................................. مدارس در پرچم عظيمت حكم] 203[

 543 ................................................................. تولد جشن حكم] 204[

 546 ................................... معراج و اسرا شب مناسبت به جشن حكم] 205[

 551 .......................................... ...و ملي روز مناسبت به جشن حكم] 206[

 553 ............................................. تولد جشن مراسم برگذاري حكم] 207[

 555 ........................... )محبت روز( دوستي عيد مناسبت به جشن حكم] 208[

 556 ................................................... دوستي عيد روز جشن حكم] 209[

 558 .................................................... مادر) عيد( روز جشن حكم] 210[

 559 .............. غيره و نصاري ميالدي) 2000( سال مناسبت به جشن حكم] 211[

 569 ................................... گردهمايي و جلسه با مساجد افتتاح حكم] 212[

 571 ......................................................... آن اقسام و توسل حكم] 213[

 576 .................................... وسلم هيعل اهللا يصل پيامبر به توسل حكم] 214[

 578 ............ عنهما اهللا يرض عباس ابن حديث شرح و اوليا به توسل حكم] 215[

 580 .. شان وفات از بعد... و وسلم هيعل اهللا يصل پيامبر به نامه فرستادن حكم] 216[

 583 ....... ها آن براي نذر و اوليا قبور روي المپ و چراغ كردن روشن حكم] 217[

ً  مطلقا ها آن از پيروي آيا و كنند مي شفاعت اهللا پيشگاه در) پيران( مرشدان آيا] 218[
 583 ............................................................................. است؟ واجب

 587 .................................................................. تصوف حقيقت] 219[

 588 ............................. چيست؟ ندارد،)  پيري( مرشدي كه كسي حكم] 220[

 ياد را او تمعصي وقت در خواهد مي مريدانش از كه) پيري( مرشدي حكم] 221[
 589 ............................................................................ چيست؟ كنند،
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 يا صوفيه، طرق براساس بيعت براي) پيران( مرشدان برخي نزد به سفر حكم] 222[
 590 ............................................................. ها آن به قرباني كردن تقديم

 593 ....................................................... ها آن اوراد و صوفيه طرق] 223[

 594 ............ مسجد در وسلم هيعل اهللا يصل پيامبر قبر عكس گذاشتن حكم]  224[

 598 .................... وسلم هيعل اهللا يصل پيامبر رقب زيارت بقصد سفر حكم] 225[

 600 ......... مسجد در وسلم هيعل اهللا يصل پيامبر قبر وجود ي شبهه به پاسخ] 226[

 601 ........................................... منوره نهمدي تاريخي مساجد زيارت] 227[

 610 .............................................................. اسالمي آثار احياي]  228[

 612 ......................................................... اهللا غير به سوگند حكم] 229[

 614 .................................... عبدالنبي و عبدالرسول به گذاري نام حكم] 230[

 614 .... دارد وجود عبد ي كلمه ها آن در كه هايي نام كردن برعكس يا تصغير] 231[

 615 ..................... قرآن تالوت اتمام از بعد گفتن العظيم اهللا صدق حكم] 232[

 616 ......................................................... است؟ بدعت تسبيح آيا] 233[

 618 ........................................................... بكارت حفظ ي خرافه] 234[

 619 ..................................................... نماز از بعد دايمي مصافحه] 235[

 619 ..................................................................... قرآن بوسيدن] 236[

 620 ........................ اموات روح شادي جهت ايستاده كوتس دقيقه يك] 237[

 620 ............................................... افتتاحيه مراسم نوار بريدن حكم] 238[

 622 .................................................................. عكاسي و عكس: هفتم فصل

 622 .......................................................... اسالم در تصوير حكم] 239[

 624 .................................................... تصوير انواع از برخي حكم] 240[

 626 ..............................................................:است مسئله چند اينجا

 627 ....................................................... مجسم غير تصاوير حكم] 241[

 628 ........................ تلويزيون كردن نگاه و دوربين با عكسبرداري حكم] 242[
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 628 ....................................... آن تماشاي و تلويزيون نگهداري حكم] 243[

 629 ................................. :تلويزيوني تصاوير و عكس پيرامون شبهاتي] 244[

 633 .................................................................. :سعك و نقاشي] 245[

 633 ............................ :ويدئو دستگاه با سخنراني از برداري فيلم حكم] 246[

 634 ............................................................ معاصر تصاوير حكم] 247[

 636 ....................... مشهور هاي چهره و حكام عكس كردن آويزان حكم] 248[

 636 .................................................... ديوار بر عكس نصب حكم] 249[

 637 ..................................... است آن در ليبص نقش كه فرشي حكم] 250[

 637 ............................... ها آن شرعي لباس كيفيت و زنان عكس حكم] 251[

 638 ...................................... شناسايي براي زنداني زنان عكس حكم] 252[

 639 .......................... عبرت و پند براي ميت غسل از فيلمبرداري حكم] 253[

 640 ....................................................... اسالمي هاي كارتون حكم] 254[

 641 ............................................. دعوت امر براي تصوير از استفاده] 255[

 642 .................................. نمود اطاعت ديگران از نبايد تصوير امر در ]256[

 643 .................. شود؟ مي منازل زا فرشتگان خروج باعث هايي عكس چه] 257[

 644 .............................................................. عكس با نماز حكم] 258[

 645 ................. مسجد در آن با شدن داخل و اسكناس روي عكس حكم] 259[

 645 ...................................... درسي هاي كتاب و ها مجله عكس حكم] 260[

 646 ......................................................... تعليم براي عكس حكم] 261[

 646 ............................................... توضيحي لوساي بر عكس حكم] 262[

 646 ................................................. زنده موجودات عكس كشيدن] 263[

 647 ...................................................... كتاب داخل تصاوير حكم] 264[

 648 ............ آن آوردن مسجد به و دار عكس هاي مجله داشتن همراه حكم] 265[

 648 .............................................. شيشه و قوطي روي عكس حكم] 266[
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 648 ............................................ تصاوير داراي اسلب پوشيدن حكم] 267[

 649 .......... كودكان به دارد زنده موجودات عكس كه  لباسي پوشاندن حكم] 268[

 649 ........................................................ يادگاري عكسهاي حكم] 269[

 650 ..................................................... خانوادگي هاي عكس حكم] 270[

 650 ............................. ها مجله هاي عكس و يادگاري هاي عكس حكم] 271[

 651 ................................................. عروسي جشن عكسهاي حكم] 272[

 654 ......................................... كودكان يها عروسك نگهداري حكم] 273[

 655 ....................................................... تزئيني يها مجسمه حكم] 274[

 656 ....................... تصاوير كشيدن و تراشي پيكر و سازي مجسمه حكم] 275[

 657 ................... آيد مي دست به تصاوير كشيدن راه از كه درآمدي حكم] 276[

 657 ..................................................... ها مجسمه ستد و داد حكم] 277[

 658 .............................................................. سازي مجسمه حكم] 278[

 659 ........................................... كودكان براي سازي عروسك حكم] 279[

 659 .............................................................. عكاسي شغل حكم] 280[

 660 .............................................. دستگاه با عكس از فتوكپي حكم] 281[

 661 ................................................... عكاسي دوربين فروش حكم] 282[

 661 ........................................ ضروري موارد در عكس گرفتن جواز] 283[

 662 ................................ است حرام حيوانات كردن خشك و موميايي] 284[

 663 ............................................... اوليا و السالم و الصاله عليهم ايانب: هشتم فصل

ه صلَّىپيامبر] 285[  664 ..................................... وفات از بعد وسلَّم علَيه اللـَّ

ه صلَّى پيامبر] 286[  669 ......... است رفته معراج به جسد و روح با وسلَّم علَيه اللـَّ

 670 ............................ السالم هيعل عيسي مورد در مسلمان فرد ي عقيده] 287[

 677 .......................................... السالم هيعل خضر مورد در سئواالتي] 288[

 679 .................................. تابعين و صحابه و انبيا تصويرسازي حكم]  289[
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 680 ......................................... كرام صحابه مورد در مسلمان ديدگاه] 290[

 689 ...................................................................... اوليا كرامات] 291[

 692 .................................................................... آن احكام و جن: نهم فصل

 693كنند مي انكار انسان بدن به را آن شدن وارد و جن وجود كه كساني حكم] 292[

 693 ...................................... :است جهت چند از  فرشته و جن بين فرق

 694 .................................................. آن عالج و تأثير جن، حقيقت] 293[

 697 ........................ )باز ابن با جن گفتگوي( انسان در جن شدن داخل] 294[

 707 ................................. :دارد بستگي چيز دو به ديوانگي نوع اين عالج

 711 ....................................................... درانسان جن دخول حكم] 295[

 713 ...... آن از پرهيز چگونگي و انسان به جن رساندن اذيت و آزار هاي راه] 296[

 قتل به را گريكدي اشتباه يا عمد به و كنند مي اذيت را همديگر جن و انسان] 297[
 714 ................................................................................. رسانند مي

 719 .................................................. جن توسط انسان شدن ربوده] 298[

 720 ..................... است شرك شياطين و جن زدن صدا و خواستن كمك] 299[

ه صلَّى محمد] 300[  722 ....................... ها جن و ها انسان پيامبر وسلَّم علَيه اللـَّ

 723 ..................................................... آخرت در آن جزاي و جن] 301[

 چه مغناطيسي خواب و جنيان از خواستن كمك غيبي امور شناختن براي] 302[
 724 .............................................................................. دارد؟ حكمي

 728 ........................ مغناطيسي يا مصنوعي خواب و ارواح احضار حكم] 303[

 738 ........ كند حفاظت جنيان از را او تا كودك كنار در قرآن گذاشتن حكم] 304[

 738 ... كند مي احضار مدفون هاي خزانه استخراج براي را جن كه كسي حكم] 305[

 739 ................ است ممكن دو آن از مثل توليد و جن با انسان ازدواج آيا] 306[

 740 .............................. دارند مخصوصي حيوانات ها انسان مثل ها جن] 307[

 741 ............................................................... الزمان آخر هاي فتنه: دهم فصل
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 742 ..................................................................... رقمش ي فتنه] 308[

 744 .............................................. ها فتنه شيوع زمان در ما ي وظيفه] 309[

 746 ...................................................................... دجال مسيح] 310[

 748 ..................................... است رو پيش يهود بر مسلمانان پيروزي] 311[

 751 ..................................................................... قدر و قضاء: يازدهم فصل

 752 ........................................................................ قدر مفهوم] 312[

 753 ............................................... مجبور؟ يا است مختار انسان آيا] 313[

 754 ................................................................ مسببات و اسباب] 314[

 756 ....................................................... اسباب به وابستگي حكم] 315[

 757 .................................................. است گناهان ي نتيجه مصايب] 316[

 758 ..................................................... تقدير برابر در شدن راضي] 317[

 758 ......................................................... :است نوع سه بر مقضي اما

 759 ................................................ مصايب از نارضايتي ابراز حكم] 318[

 761 ....................................................... زمان به ناسزاگويي حكم] 319[

 761 ........................................................ منزل دانستن شوم حكم]  320[

 762 ............................ انسان بر »كاتبين كراماً« فرشتگان تعيين ي فلسفه] 321[

 764 ............................................................ اجتهاد و فتوا: دوم باب

 765 ................................................................ اجتهاد و فتوا شرايط] 1[

 765 ............................................................. مجتهد شرايط و اجتهاد] 2[

 766 ........................ .است باز ذيصالح افراد براي فتوا و اجتهاد هاي دروازه] 3[

 767 ........................................................ كيست؟ مقلد غير و مجتهد] 4[

 769 ............................................... ديني و فقهي سايلم آموختن آداب] 5[

 فتوا تواند مي آيا است، ناآگاه ها آن داليل از و علماست اقوال ناقل كه كسي] 6[
 770 ..................................................................................... بدهد؟
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 771 ................................................ باشد؟ گروهي دباي فتوا صدور آيا] 7[

 771 .................................................. گانه چهار ي ائمه اختالف عوامل] 8[

 773 ............................................................... فتوا در علما اختالف] 9[

 774 .............................. گروهي و حزبي اختالفات برابر در گيري موضع] 10[

 775 ............ گرفت؟ بايد موضعي چه علما اختالفات و مشاجرات مقابل در] 11[

 776 .............................. بگيرد پس را اشتباهش كه است واجب مفتي بر] 12[

 بر آن مسئوليت... بشود ديگري بر ضرر متضمن مفتي فتواي بر عمل اگر] 13[
 778 ......................................................... بود؟ خواهد كسي چه ي عهده

 778 .......................................... است؟ واجب مفتي فتواي به عمل آيا] 14[

 779 .......................................... ديگر مذهبي به مذهبي از انتقال حكم] 15[

 781 ....................................................... آموزش و دانش: سوم باب

 782 ............................................................. علما فضيلت و جايگاه] 1[

 782 ................. .كنند صحيح را شان نيت كه است الزم ديني علوم طالب بر] 2[

 785 ...... را معاصرين هاي كتاب سپس و خواند را سلف هاي كتاب بايد نخست] 3[

 786 .............................................. ها آن نخواندن و كتاب كردن انباشته] 4[

 787 .......................................................... زن و مرد معلمين وظايف] 5[

 787 .................. دبيران و آموزگاران با راهنما معلم برخورد و توجيه ي نحوه] 6[

 788 ................................ شخصي كارهاي ايبر مدرسه مدير شدن خارج] 7[

 789 ........................... شخصي امور براي مدرسه كامپيوتر از استفاده حكم] 8[

 درس مكان كي در دختران و پسران كه هايي دانشگاه درمورد اسالم حكم] 9[
 789 ................................................................................. خوانند مي

 دارد وجود اختالط دختران و پسران بين كه مدارسي در تدريس و تعليم حكم] 10[
 791 ............................................................................. توبه شرايط و

 797 . -مردان و زنان آميختگي-مختلط آموزش طرفداران و عوتگراند به پاسخ] 11[
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 به دارد وجود اختالط دختران و پسران بين كه هايي دانشگاه به شدن ملحق] 12[
 804 .............................................................. »اهللا« سوي به دعوت قصد

 805شوند مي حاضر كالس يك سر دختران و پسران كه مدارسي در تدريس حكم] 13[

 806 ............ ابتدايي مقطع در زنان توسط پسران آموزش نامطلوب پيامدهاي] 14[

 808 .................................. اسالمي كشورهاي در بيگانه مدارس ساختن] 15[

 812 ................................... انگليسي زبان ي ماده امتحان در تقلبي حكم] 16[

 812 ...................... آموز دانش قبولي براي قانوني غير شرايط كردن فراهم] 17[

 814 .......................................................... آموزان دانش بدني تنبيه] 18[

 815 بياورد او براي قيمت گران اشياي تا معلم توسط آموز دانش كردن مجبور] 19[

 816 ......................... معلم استقبال به آموزان دانش شدن بلند و زدن دست] 20[

 818 ....... باشد عذري برايش تواند نمي هلج است، يادگيري به قادر كه كسي] 21[

 818 ...................................... ...و عقيده ي درباره ضروري هاي دانستني] 22[

 819 ............. :است ذيل شرح به است واجب مسلماني هر بر كه آنچه حداقل

 819 .......................... علماست از آن آموختن علم، دريافت صحيح روش] 23[

 820 ........................................... آن آداب و علما اشتباهات كردن بيان] 24[

 821 ......................................... علما اختالفات برابر در مسلمان موضع] 25[

 821 ...................................................... قرآن تجويد يادگيري حكم] 26[

 822 ................................................................... كريم قرآن حفظ] 27[

 822 .................................................. است علوم افضل شرعي علوم]  28[

 ثوابش نيز انسان مرگ از پس كه است علمي همان جزء شرعي كتب چاپ]  29[
 823 ............................................................................... است جاري

 824 ....................................................... شرعي علم فراگيري حكم] 30[

 825 ... آن به نكردن عمل از ترس ي بهانه به شرعي علوم تحصيل از خودداري] 31[

 826 ..................................................... خارجي زبان يادگيري حكم] 32[
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 826 ................................................... وضعي قوانين فراگيري حكم]  33[

 827 ................................ كننده گمراه يها كتاب خواندن و مطالعه حكم] 34[

 828 ...................................... ها جشنواره از لميف و عكس گرفتن حكم] 35[

 830 .................................. آموزش در ساز و موسيقي از استفاده تحريم] 36[

 832 ................................ فطرت سنتهاى و طهارت و نيت: چهارم باب

 833 ...................................................................... اخالص و نيت: اول فصل

 834 ................................................... زبان به نيت فتنگ و تلفظ حكم] 1[

 834 .......................................................................اخالص مفهوم] 2[

 837 ...................................................................... كاري ريا حكم] 3[

 838 ............................................................ عبادت در ريا پيامدهاي ]4[

 841 ........................................................................... آب اقسام: دوم فصل

 842 ......................................................... آب ي درباره كلي ي قاعده] 5[

 842 ............................................................ شده تصفيه آبهاي حكم] 6[

 844 ..................................................................... نجاست ي ازاله: سوم فصل

 845 ................................................................ مفروش زمين تطهير] 7[

 845 ........................................................................... خون حكم] 8[

 847 ......................................................... است معنوي كافر نجاست] 9[

 848 ............................ آن كردن پاك چگونگي و) عشق آب( مذي حكم] 10[

 848 .............................................................. سگ دهان آب حكم] 11[

 849 ....... .كند مي پيدا تماس آن با سگ دهان آب كه چيزي كردن پاك روش] 12[

 850 .................................................. سگ نگهداري تحريم ي فلسفه] 13[

 851 ...................................................................... فطرت سنن: چهارم فصل

 852 .......................................................................... ختنه حكم] 14[

 853 ................................ است؟ شرط ختنه اسالم دين پذيرفتن براي آيا] 15[
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 854 ............................................................ ختنه براي مناسب سن] 16[

 854 .......... فطرت سنن دادن انجام و ناف زير موهاي كردن ايلز و تراشيدن] 17[

 855 ............................................ آن از يقسمت يا ريش تراشيدن حكم] 18[

 856 ............................................................. ريش كردن بلند حكم] 19[

 858 ................................................................... ريش ي محدوده] 20[

 859 ............................................. هستند؟ ريش جزء ها كناره موي آيا] 21[

 860 ............. )عثيمين ابن شيخ از( مشكي رنگ به صورت موي كردن رنگ] 22[

 863 ............... )فتوا دايمي انجمن. (مشكي رنگ با صورت موي كردن رنگ] 23[

 863 .............. .تراشد مي را خود ريش كه امامي سر تپش خواندن نماز حكم] 24[

 864 ..................................... شود؟ مي تفسيق زماني چه تراش ريش فرد] 25[

 865 ..................................................... تراشي ريش به اشتغال حكم] 26[

 866 ............................................................... ناخن گذاشتن حكم] 27[

 867 ................................. بغل زير موهاي كردن كوتاه يا تراشيدن حكم] 28[

 867 ..................................................مردان سر موي بودن بلند حكم] 29[

 868 . آن ديگر هاي بخش بودن  كوتاه و سر موي از هايي بخش بودن بلند حكم] 30[

 869 .......... )آن ديگر هاي قسمت ترك و سر، از قسمتي تراشيدن( قزع حكم] 31[

 870 ................................................. زدن مسواك براي مسنون روش] 32[

 870 .................................................. مسواك ي درباره شبهه يك دفع] 33[

 871 ........................................ :ها دندآن زدن مسواك براي مناسب روش

 871 ......................................... دندان خمير و مسواك از استفاده حكم] 34[

 872 ..................................................................... حاجت قضاي: پنجم فصل

 873 ....................... مدرن هاي دستشويي در ايستاده صورت به ادرار حكم] 35[

 873 ............................... كردن ادرار و خوردن آب گرفتن، وضو ايستاده] 36[

 874 ................................................................ استجمار و استنجاء: ششم فصل
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 875 ............................................................. سنگ و آب با استنجا] 37[

 875 .................................................. است؟ كافي سنگ با استنجا آيا] 38[

 876 ....................................................................... وضو كيفيت: هفتم فصل

 877 .............................................................. كامل وضوي كيفيت] 39[

 877 ........................................ بگيرد؟ وضو چگونه اعضا فاقد شخص] 40[

 878 ......................................... است؟ ثابت اذكاري چه وضو اثناي در] 41[

 878 .......................................... وضو در] قاستنشا[ بيني شستن حكم] 42[

 879 ........................................... شود؟ مي كرده خالل زماني چه ريش] 43[

 881 ............................................................. موزه) خف( بر مسح: هشتم فصل

 882 ..............................................................  موزه بر مسح شرايط] 44[

 883 .................................................... نازك و پاره  جوراب بر مسح] 45[

 884 .......................................... بپوشاند؟ را فرض محل تمام موزه آيا] 46[

 885 .......................... چرم از شده ساخته و بلند هاي كفش بر مسح حكم] 47[

 885 ................................................ آن هاي كننده باطل و مسح روش] 48[

 چپ پاي كه آن از قبل و شويد مي را راستش پاي كه كسي براي مسح، حكم] 49[
 886 ....................... دهد مي قرار جوراب يا موزه داخل را راستش پاي بشويد را

 887شود؟ مي مسح شدن باطل يا ووض نقص موجب جوراب يا موزه درآوردن آيا] 50[

 888 ........................................ كند؟ مي باطل را وضو موزه، كشيدن آيا] 51[

 889 ....................................... شود؟ مي شروع زماني چه از مسح مدت] 52[

 890 ..................... شود؟ مي وضو شدن شكسته باعث مسح مدت پايان آيا] 53[

 892 ........................................................................ وضو نواقص: نهم فصل

 893 .................................. كند؟ مي باطل را وضو تناسلي ي آله لمس آيا] 54[

 894 ................................................. شكند؟ مي را وضو زن لمس آيا] 55[

 895 .................................................. .كند نمي باطل را وضو بوسيدن] 56[



   

 23 فهرست مطالب
 

 896 ...................................................... است تأثير بي وضو در شك] 57[

 897 .................................. شكند؟ مي را وضو شتر اعضاي كدام خوردن] 58[

 898 ................................................. وضو در) عشق آب( مذي تأثير] 59[

 898 ............................................................... بدن از خون خروج] 60[

 899 ............................................. شكند؟ مي را وضو خون خروج آيا] 61[

 900 ............................................................... بدن از خون خروج] 62[

 901 ........................................................................ جنابت غسل: دهم فصل

 902 ..................................................................... غسل موجبات] 63[

 904 ........................................................... جنابت غسل چگونگي] 64[

 904 .................. دارد؟ هم گرفتن وضو به نياز كند مي استحمام كه كسي آيا] 65[

 905 .................................... .است واجب غسل در استنشاق و مضمضه] 66[

 لمس است شده ضبط قرآن آن روي كه را كاستي تواند مي جنب شخص آيا] 67[
 906 ....................................................................................... كند؟

 907 ............................................................................. تيمم: يازدهم لفص

 908 ..................................................................... تيمم چگونگي] 68[

 908 ................................................... كند؟ مي مباح را تيمم سرما آيا] 69[

 910 ..................................... كند؟ تيمم چگونه يابد نمي خاك كه كسي] 18[

 نماز تيمم همين با تواند مي كرده تيمم نفل نماز خواندن براي كه كسي آيا] 71[
 911 ......................................................................... بخواند؟ را فرض

 911 ....... .بيند مي آب آن اتمام از پس يا نماز اثناي در كرده تيمم كه شخصي] 72[

 913 ......................... آن؟ آخر در يا بخواند نماز وقت اول در كننده تيمم] 73[

 915 ............................................................................. :پنجم باب

 916 .......................................................................... اقامه و اذان: اول فصل

 917 ............................................................... اذان بدون نماز حكم] 1[
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 آواز به را قرائت و بگويد اذان نماز، هنگام كه است الزم منفرد شخص بر آيا] 2[
 917 .............................................................................. بخواند؟ بلند

 918 .... ارد؟د وجود) النّومِ منَ خَيرٌ اَلصلوه( بيتثو فجر اذان دو از كي كدام در] 3[

 919 ................................. اذان از بعد مؤذن توسط بلند آواز به ذكر گفتن] 4[

 921 .......................... .شود مي خوانده االحرام تكبيرة و اقامه نيب كه ييدعا] 5[

 923 ................................................................... نماز تارك حكم: دوم فصل

 924 .......................... ست؟يچ حكمش كند يم ترك عمداً را نماز كه يكس] 6[

 925جماعت نماز در يانگارسهل نيهمچن و نماز يادا امر در يانگارسهل حكم] 7[

 930 ......................... دارد؟ يحكم چه رود يم ايدن از كه روزه و نماز تارك] 8[

 ديگر يبعض در و خواند يم نماز اوقات از يبعض در كه يشخص حكم] 9[
 930 ................................................................................. خواند ينم

 932 ........ .دهد يم ترك را آن يگاه و خواند يم نماز يگاه كه يشخص حكم] 10[

 934 ....................... كند؟ رفتار چگونه خود نماز يب ي خانواده با شخص] 11[

 از ها آن ليدال كردم، يبررس ستندين ليقا نماز تارك ريتكف به كه را يكسان ليدال
 936 ............................................................. :ستين يخال حالت پنج

 936 ...................................... :ميكن يم اشاره ليقب نيا از يگريد ليدال به

 939 ................................ كند؟ كار چه خواند نمي نماز شوهرش كه زني] 12[

 940 . چيست؟ دهد مي ترك را نماز اوقات گاهي همسرش كه خانمي ي وظيفه] 13[

 942 ...................................... كند؟ رفتار چگونه نمازش بي زن با شوهر] 14[

 944 ......................................................................... نماز اوقات: سوم فصل

 945 ........ اندازند مي تأخير به شب تا را عصر و ظهر نماز كه كارگراني حكم] 15[

 945 .............................................. آن وقت از صبح نماز تأخير حكم] 16[

 آن وقت در را فجر نماز كارش بودن سخت ي بهانه به كه كسي حكم] 17[
 948 ................................................................................. خواند نمي
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 949 .................................................................... جماعت نماز: چهارم فصل

 950 ............................................................. جماعت نماز فرضيت] 18[

 957 ............................................... نماز هاي صف كردن راست حكم] 20[

 958 ......... مسئله دو اين حكم و او از گرفتن سبقت ام،ام از پيروي چگونگي] 21[

 958 ..... )جبرين ابن شيخ از( دارد؟ حكمي چه صف پشت منفرد خواندن نماز] 22[

 959 ........................... )عثيمين ابن شيخ از( صف پشت ردمنف نماز حكم] 23[

 961 .................................................... شود؟ مي شروع كجا از صف] 24[

 962 ..... .است جدا و منفصل مسجد از كه ساختماني در امام از متابعت حكم] 25[

 962 ......................... كند؟ اقتدا او به مسبوق آيا است، اخير تشهد در امام] 26[

 963 .......................................... است واجب مسبوق بر تحريمه تكبير] 27[

 964 ......................................... مسبوق جلوي در مرور و عبور تحريم] 28[

 966 .............................................................................. امامت: پنجم فصل

 967 ........................ ديگر فردي مخصوص جاي در شخصي امامت حكم] 29[

 تصحيح حكم و نيست خوب قرائتش كه امامي پشت خواندن نماز حكم] 30[
 967 .................................................................................. او قرائت

 خواندن خوب ميزان و دارد تعريفي چه امام توسط قرائت خواندن خوب] 31[
 969 .............................................................................. است؟ چقدر

 970 ........................................ بدعت صاحب پشت نمازخواندن حكم] 32[

 970 ................................................................. فاسق امامت حكم] 33[

 971 .................................... نماز اختصار و طول براي مسنون ي ضابطه] 34[

 971 ..................... سليقه نه كند مي تعيين سنت را امام توسط نماز اختصار] 35[

 973 .................................. امام همراه به خانه در زن خواندن نماز حكم] 36[

 974 .......................................................... رمضان در قنوت احكام] 37[
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 نفل نماز كه كسي سر پشت خواند مي فرض ازنم كه كسي اقتداي حكم] 38[
 975 .................................................................................. خواند مي

 977 ...................................................... منفرد شخص به اقتدا حكم] 39[

 977 ............... برسند ركوع به خرمتأ افراد تا امام توسط ركوع ي اطاله حكم] 40[

 978 ..................... هستند آواز خوش ي ائمه داراي كه مساجدي قصد حكم] 41[

 978 ........ باخشوع و پرهيزگار امام سر پشت خواندن نماز نيت به سفر حكم] 42[

 در نماز ي ادامه براي را مسبوقي شخص و كند مي قطع را نماز امام كه هنگامي] 43[
 979 ................................... چيست؟ مسئله اين حكم دهد مي قرار خود جاي

 ركعت دو همين به آيا رسد، مي مقيم امام سر پشت را ركعت دو كه مسافري] 44[
 980 ............................................................................... كند؟ بسنده

 982 ............................................................................. مساجد: ششم فصل

 983 .................................................... مسجد به كانكود بردن حكم] 45[

ه صلَّى پيامبر قبر كردن داخل حكمت] 46[  985چيست؟ مسجد در وسلَّم وآله علَيه اللـَّ

 988 .................... دارد وجود قبر آن در كه مسجدي در خواندن نماز حكم] 47[

 990 ....... دارد؟ حكمي چه گزار نماز جلوي در) دان آتش( بخور منقل گذاشتن] 48[

 990 .......................................... مسجد در كفش با خواندن نماز حكم] 49[

 ديگر يا است كعبه مسجد براي مخصوص نماز ثواب بودن مضاعف آيا] 50[
 991 ..................................................... شود؟ مي شامل نيز را حرم مساجد

 994 ............................................................ نماز هاي سنت و لنواف: هفتم فصل

 995 ........................................................ نمازگزار براي ستره حكم] 51[

 997 ....................... فرض نماز شروع هنگام به نفل و سنت نمازهاي قطع] 52[

 998 .......................................................... استراحت ي جلسه حكم] 53[

 999 ........................... :كند مي داللت مذكور عمل بودن مستحب بر چيز دو

 1000 ........... رمضان ماه تراويح در مصحف روي از امام خواندن قرآن حكم ]54[
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 1001 ............................... گيرد  مي انجام تراويح نماز اثناي در كه بدعاتي] 55[

 1002 ........................................................... تالوت ي سجده روش] 56[

 1005 ...................................... سفر حال در ها سنت و نوافل اداي حكم] 57[

 1006 ......................................... نماز قرائت در ها سوره ترتيب رعايت] 58[

 1007 ............................................. حاجت نماز و استخاره نماز حكم] 59[

 1008 ................................................................. تسبيح نماز حكم] 60[

 1009 ............................................ ديگر ادتعب در عبادت يك تداخل] 61[

 1013 .............................................. اند شده منع نماز در كه چيزهايي: هشتم فصل

 1014 ........................................ نماز در بيهوده كارهاي و حركت حكم] 62[

 1016 ................. بدهم؟ جواب چگونه زند مي در كه كسي به نماز اثناي در] 63[

 1017 ..................................................... نماز از دل توجهي بي حكم] 64[

 1019 ........................... دارد؟ حكمي چه نماز در نازك هاي لباس پوشيدن] 65[

 1020 ................................................... دار عكس لباس در نماز حكم] 66[

 1020 .................... متعفن و بد بوي با همراه جماعت نماز در حضور حكم] 67[

 1021 .................................. ركعت به رسيدن براي دويدن و عجله حكم] 68[

 1022 ........................................ نماز از بعد مصافحه دانستن الزم حكم] 69[

 1024 ....................................................... شلوار و كت با نماز حكم] 70[

 1024 ................................ بپوشاند؟ نماز در را اعضايش از يك كدام زن] 71[

 1026 .................................................................. معذور افراد نماز: نهم فصل

 1027 . دارد؟ وجود فرق سالم افراد و مارانيب نماز نيب ثواب و اجر لحاظ از ايآ] 72[

 1028 ............................ .است ناتوان ستادنيا از كه سالمند زن نماز حكم] 73[

 1029 .............................. خواند شكسته را نماز توان مي كه يسفر مدت] 74[

 1033بخواند؟ قصر را نمازش ايآ ماند، يم اج كي در سال دو مدت به كه يمسافر] 75[

 1035 ........ است؟ يخاص طيشرا تابع نماز دو نيب وجمع نماز قصر مسئله ايآ] 76[
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 1037 ....................................................... مايهواپ در نماز يچگونگ] 77[

 ركعت دو رسد، يم ميمق امام به را يركعت چهار نماز از ركعت دو كه يمسافر] 78[
 1039 ............................................................ بكند؟ ديبا كار چه را گريد

 چگونه است، مغرب نماز يادا حال در كه يميمق امام با را عشاء نماز مسافر] 79[
 1040 .................................................................................. بخواند؟

 1041 .... كند؟ شركت مسجد در جماعت نماز به كه است واجب مسافر بر ايآ] 80[

 بسنده ركعت دو نيهم به ايآ رسد، يم ميمق امام با را آخر ركعت دو مسافر] 81[
 1041 ...................................................................................... كند؟

 1042 ................. است مقيم مكاني در كه يمسافر يبرا نماز دو جمع حكم] 82[

 1042 كند؟ جمع را ها آن خواهد يم مسافر كه ينماز دو نيب فاصله جاديا حكم] 83[

 1043 ................. بخواند يزمان چه در را دعاها و اذكار نماز، دو كننده جمع] 84[

 1044 ................................................. سفر در نماز از بعد اذكار حكم] 85[

 1044 ................................................................. سفر يهارخصت] 86[

 1046 ........................................................................ جمعه نماز: دهم فصل

 1047 ................... باشد جمعه نماز ترك يبرا يعذر توان ينم حرفه و كار] 87[

 1047 ............................. )باز ابن خيش از گفتاري( جمعه روز غسل حكم] 88[

 1049 .......... )نيميعث ابن خيش از گفتاري( دارد؟ يحكم چه جمعه روز غسل] 89[

 1050 ......................................... جمعه نماز صحت يبرا مطلوب عدد] 90[

 1051 ........................................ باشد؟ چگونه جمعه خطبه موضوعات] 91[

 1051 ................................... خطبه ياثنا در)دادن دست( مصافحه حكم] 92[

 1052 ................................................ جمعه روز در دعا اجابت لحظه] 93[

 1053 ...................................................... يكشت در جمعه نماز حكم] 94[

 1056 .......................................... )يأضح و فطر ديع( نيديع احكام: ازدهمي فصل

 1057 ........................................................... نيديع احكام از يبرخ] 95[
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 1064 ...................................... .آن وقت و قربان ديع ردريتكب يچگونگ] 96[

 1064 .............................................................. .يگروه ريتكب حكم] 98[

 1065 .................................... مردان حق در قربان و فطر ديع نماز حكم] 98[

 1065 ...................................... زنان حق در قربان و فطر ديع نماز حكم] 99[

 1066 .................................. شود؟ خوانده المسجد تحية دگاهيع در ايآ] 100[

 1066 ................ آورد؟ بجا را آن يقضائ توان يم شد فوت ديع نماز اگر آيا]101[

 1069 ................................................ ادياع و ها جشن ييبرپا احكام] 102[

 1071 .............................................. آن امثال و يمل روز جشن حكم] 103[

 نماز( استسقاء و) يگرفتگماه( خسوف ،)يگدگرفتيخورش( كسوف نماز: دوازدهم فصل
 1073 .......................................................................................... )باران

 1074 .... شود؟ يم محسوب بيغ علم از كسوف و خسوف وقت شناخت ايآ] 104[

 1075 ............................................ كسوف و خسوف يانمازه روش] 105[

 1075 ............................................. )باران طلب( استسقاء نماز روش] 106[

 1078 .................................................. باران طلب نماز يدعا روش] 107[

 1080 .................................................................. جنائز: ششم باب

 1081 ...................................................................... جنايز احكام: اول فصل

 1082 .. هاست آن از يكي يردم مي زايمان اثر در كه زني و اند  قسم هفت شهيدان] 1[

 1083 ....................................... مسلمان ميت دفن و كفن و تجهيز روش] 2[

 1087 .................................................................. ميت تكفين روش] 3[

 1087 .............................. او مفاصل كردن نرم و ميت هاي فك بستن حكم] 4[

 1088 ................ خويشاوندان حضور خاطر به جنازه نماز و دفن تأخير حكم] 5[

 1089 ........... شود؟ مي رفتار چگونه ميرند، مي كه وقتي نماز تارك هاي انسان با] 6[

 1089 ........................................ ديگر شهر به شهري از ميت انتقال حكم] 7[

 1090 ........................................... بايستد؟ كجا جنازه نماز هنگام به امام] 8[
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 1091 .................................. جنازه نماز هنگام در ميت جنس اعالن حكم] 9[

 1091 ................................................... قبر يك در ميت چندين دفن] 10[

 1092 .................................... قبرپرستان ي جنازه تشييع در شركت حكم] 11[

 1094 ........................................ كافران ي جنازه تشييع در شركت حكم] 12[

 1095 .............................. شود؟ كرده دفن مسلمانان گورستان در كافر آيا] 13[

 1095 .......................................... دفن از بعد ميت قبر نزد ماندن حكم] 14[

 1096 ............................... كند مي خودكشي كه كسي بر ازهجن نماز حكم] 15[

 1096 ............................................. دار قرض افراد بر جنازه نماز حكم] 16[

 دفن جنازه نماز بدون را اش شده فوت كودك فراموشي روي از شخصي] 17[
 1097 ....................................... بكند؟ بايد كار چه شخص اين حال... كند مي

 1098 ................................ قرضش و وام به ميت روح بودن معلق مفهوم] 18[

 1099 ............................. است؟ جايز زنان براي ازهجن نماز در شركت آيا] 19[

 1100 ......................................................... آن الفاظ و تسليت حكم] 20[

 1101 .............................. كند مي فوت شوهرش كه زني به مربوط احكامِ] 21[

 1102 ...................................... رسد؟ مي مرده به نيك اعمال كدام ثواب] 22[

 1103 .......................... كند؟ مي همراهي را او مرگ از بعد انسان قرين آيا] 23[

 1106 ................................................ آن محرّمات و جنايز هاي بدعت: دوم فصل

 1107 ......................................... مرده بر ناجايز و جايز اندوه پيامدهاي] 24[

 1108 ...................... او بر نزديگانش ي گريه ي بواسطه مرده تعذيب معناي] 25[

 1110كنندگان شركت براي خوراك كردن درست و خواني تعزيه اجتماع بودن بدعت] 26[

 1113 ............................ عزاداري براي شدن جمع پيرامون اتيشبه كشف] 27[

 1115 ............. .بخواند قرآن ميت روح براي تا قرآن قاريِ كردن اجاره حكم] 28[

 1116 ........................... تعزيه هنگام در يكديگر بوسيدن و مصافحه حكم] 29[

 1117 ................................. آن مجلس در نشستن و تعزيه به رفتن حكم] 30[
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 1118 ............................................................ تعزيه براي سفر حكم] 31[

 1118 ..................................................... قبور بدعيِ و شرعي زيارت] 32[

 1123 ............. زيارت دعاي و قبور زيارت براي جمعه روز اختصاص حكم] 33[

 1125 ....... .اند معروف بزرگان و اولياء اسم به كه قبوري زيارت به رفتن حكم] 34[

 1126 ........................................... قبور ميان در كفش با رفتن راه حكم] 35[

 1127 ............... ها آن روي بر نوشتن و قبور بر ساختمان كردن رستد حكم] 36[

 1129 ................................................... مساجد در مردگان دفن حكم] 37[

 1130 .............................. شود كرده خارج مسجد از قبر كه است واجب] 38[

 رسول قبر گنبد از توان مي عمل اين جواز براي آيا و... قبور بر گنبد بناي حكم] 39[
 1130 ......................................... كرد؟ استدالل وسلَّم وآله علَيه اللَّه صلَّى اهللا

 1132 ................................................ ها روزنامه در تعزيه انتشار حكم] 40[

 1133 ..................... ميت بر سوگواري خاطر به مشكي لباس پوشيدن حكم] 41[

 1133مناسبتي خاطر به سكوت دقيقه يك حكم و قبرها روي بر گل گذاشتن حكم] 42[

 1136 .................................................... دفن از بعد مرده تلقين حكم] 43[

 1137 ..................................................... قبور بر قرآن خواندن حكم] 44[

 1138 ............ قبر در مردگان حاالت پيرامون اساس بي احاديثي بررسي و نقد] 45[

 1143 ....................................... زنده و ميت عكس كردن آويزان تحريم] 46[

 1144 ................................................................... زكات: هفتم باب

 1145 ....................................................... آن طيشرا و زكات حكم: اول فصل

 1146 ................................................ آن تيفرض زمان و... زكات حكم] 1[

 1148 .............................................................. زكات وجوب شروط] 2[

 1152 ........................................................................ زكات اهل: دوم فصل

 1153 ........................................................ زكات نيمستحق يهاگروه] 3[

 1154 ............................................................... نيمسك و ريفق يمعن] 4[
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 1154 ...................................كنندگان سؤال و انيگدا به زكات دادن حكم] 5[

 1155 ............................................................. نفر كي به زكات دادن] 6[

 1156 ........................... شود؟ يم داده آن كارمندان به سازمان كي زكات ايآ] 7[

 1156 ....................................... ازدواج نهيهز كمك عنوان به كاتز دادن] 8[

 1156 ............................ آن راه در صدقات و زكات صرف و جهاد لتيفض] 9[

 1161 ............................... نيمجاهد ريسا و چچن مبارزان به زكات دادن] 10[

 1162 ............................................. مسلمان رياس يبرا زكات فرستادن] 11[

 آن از يمقدار تواند يم است، گرانيد ليوك زكات مال اخراج يبرا كه يكس ايآ] 12[
 1162 .............................................................. بردارد؟ خود يبرا را مال

 پرداخت زكات مال از را زكات عيتوز دفتر يها نهيهز و مخارج توان يم ايآ] 13[
 1162 ..................................................................................... نمود؟

 1163 .. )نيميعث ابن خيش از( ياسالم دعوتگر يها سازمآن به زكات دادن حكم] 14[

 1164 ..... )يميدا انجمن از( ياسالم دعوتگرِ يها سازمآن به زكات دادن حكم) 15[

 1165 ... اهللا يسو به دعوت راه در زكات، مال صرف جواز ي درباره يا هينظر] 16[

 1169 ..................................................هاشم يبن به زكات دادن حكم] 17[

 1169 ....................................... زكات مال از مرده يبده پرداخت حكم] 18[

 1171 ............................................. زكات تين به وام از گذشت حكم] 19[

 1173 .............................................. نماز يب افراد به زكات دادن حكم] 20[

 1174 ........................................................ كافر به زكات دادن حكم] 21[

 1175 ...................... مسلمانان ريغ يبرا هيريخ امور در زكات صرف حكم] 22[

 1175 .. )نيجبر ابن خيش از( يگريد شهر به شهر كي از زكات مال نبرد حكم] 23[

 1176 ........... )نيميعث ابن خيش از( يگريد شهر به زكات مال فرستادن حكم] 24[

 1176است؟ زكات مال ن،يا كه ميده خبر مستحق به زكات، ياعطا هنگام به ايآ] 25[

 1178 ................................................................. نقد اموال زكات: سوم فصل



   

 33 فهرست مطالب
 

 1179 .................. شود؟ يم داده چگونه حقوق از شده انداز پس پول زكات] 26[

 1179 ................................................ قرض زكات پرداخت يچگونگ] 27[

 1180 .................................... ياقساط يوامها زكات پرداخت يچگونگ] 28[

 1180 .................................... شود؟ يم داده چگونه معامله اقساط زكات] 29[

 1181 ................................ شود؟ يم پرداخت چگونه اجاره اقساط زكات] 30[

 1182 .............................................. زنان ورآالتيز در زكات وجوب] 31[

 1184 .. است؟ واجب زكات است، كرده هيته استفاده يبرا كه زن يطال در ايآ] 32[

 و استعمال يبرا كه يآالت وريز زكات مسئله در راجح گفتار ختالفا ليتفص] 33[
 1185 ......................................................................... است زن شيآرا

 باشد، استفاده يبرا كه يآالت وريز در زكات: ميابراه بن محمد خيش يفتوا] 34[
 1189 ............................................................................ ستين واجب

 1192دارد؟ را نقره و طال حكم ربا، و زكات مورد در يامروز يها اسكناس ايآ] 35[

 1193 ................ .ناداران نيب آن عيتوز و زكات پول با اجناس دنيخر حكم] 36[

 1193 ....... رهيغ و پوشاك ،يخوراك مواد صورت به زكات مال پرداخت جواز] 37[

 1194 ................................. اجناس صورت به زكات مال پرداخت حكم] 38[

 1195 .................................. آن عيتوز از قبل) راثيم( تركه زكات حكم] 39[

 1195 ........................................ موعد از زكات ميتقد اي و ريتأخ حكم] 40[

 1196 .......................................... يعذر بر بنا زكات يادا ريتأخ محك] 41[

 1197 .............. شود يم يآور جمع ازدواج يبرا كه يمال و پول زكات حكم] 42[

 1198 ............................... است؟ واجب زكات رات،يخ و تبرعات در ايآ] 43[

 1198 ....................................... است؟ واجب يوقف اموال در زكات ايآ] 44[

 1199 .............................. است؟ واجب زكات كودك ثروت و مال در ايآ] 45[

 1199 ................................. است؟ واجب زكات ميتي و وانهيد مال در ايآ] 46[

 1200 .................................................... آن تيفيك و وام زكات يادا] 47[
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 1202 ............................... يتجار يكاالها و ينيزم محصوالت زكات: چهارم فصل

 1203 ................................................. دارد؟ زكات خانه يها نخل ايآ] 48[

 1204 ............................................................. ها سهم زكات حكم] 49[

 1206 ......................... يزراع ينهايزم و يتجار مراكز ها، ساختمآن زكات] 50[

 1207 .......................................... نقل و حمل يها نيماش زكات حكم] 51[

 1208 ................................................................ نيزم زكات حكم] 52[

 1209 ............................................ روزه مسايل و احكام: هشتم باب

 1210 ......................................................... آن شرايط و روزه حكم: اول فصل

 1211 ..................................................... آن تارك حكم و روزه حكم]  1[

 1211 .................................................... :است استوار پايه پنج بر اسالم

 1212 ........................................ دختران و پسران براي فتنگر روزه سن]  2[

 1213 .................................... .خردسال افراد براي رمضان ي روزه حكم]  3[

 1213 ..................................... .رمضان ماه رسيدن فرا گفتن تبريك حكم]  4[

 1214 .......................................................................... روزه نيت]  5[

 1215 ...................................................................... نيت چگونگي] 6[

 1215 .................................... رمضان هما دخول اثبات براي شرعي روش]  7[

 بگيرند روزه مكان يك در رمضان هالل رؤيت با توانند مي مسلمانان تمام آيا]  8[
 1217 ........................................................................... كنند؟ عيد يا و

 هالل سپس و كرده كامل خود شهر از غير در را مضانر از روز 28 شخصي] 9[
 1220 .................................................................... شود مي رؤيت شوال

 1221 ..................................................... نماز تارك براي روزه حكم] 10[

 1222 ......................... دارد؟ حكمي چه نماز تارك دافرا براي گرفتن روزه] 11[

 1225 .................................................................... روزه مبطالت: دوم فصل

 1226 ............................................... كند؟ مي فاسد را روزه دياليز آيا]  12[
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 1227 .................................................. دار روزه براي حجامت حكم]  13[

 1227 ............. فراموشي روي از دار روزه شخص آشاميدن يا خوردن حكم]  14[

 1228 ......................... شود؟ مي فاسد روزه) عشق آب( مذي خروج با آيا]  15[

 1228 ....................................................... است؟ الزم كفاره من بر آيا

 1229 ............................................................ روزه اثناي در احتالم]  16[

 1229 .................................. دار روزه براي) ارضايي خود( استمنا حكم]  17[

 1230 ....................... رمضان ايام در خون كشيدن و دندان درآوردن حكم]  18[

 1231 ........................ .شود مي خارج بدن از خود به خود كه خوني حكم]  19[

 1231 .................................. .دار روزه براي تنقيه داروي استعمال حكم]  20[

 1232 ......................................... .دار روزه براي شياف استعمال حكم]  21[

 1232 ................................ دار روزه براي قطره و سرمه از استفاده حكم]  22[

 1233 ................. .دار روزه شخص براي رمضان ايام در آمپول تزريق حكم]  23[

 1233شود؟ مي باطل استفراغ با روزه آيا شود؟ مي باطل قطره ريختن با روزه آيا]  24[

 1234 ............................... .قاعدگي از جلوگيري داروي از فادهاست حكم]  25[

 1235 ........................................... .رمضان در كرم و روغن از استفاده]  26[

 1235 ........................................... اسپري از دار روزه ي استفاده حكم]  27[

 1236 ............................... .دار روزه شخص براي داندان خمير از استفاده] 28[

 1236 ........................................................ دار روزه براي شنا حكم]  29[

 1237 ........................................ .دار روزه براي خوراك چشيدن حكم]  30[

 1238 .................................... .زوال از بعد دار روزه براي مسواك حكم]  31[

 1239 ..................................................... جنابت حال در روزه حكم]  32[

 1241 ................................................. معذور افراد گرفتن روزه حكم: سوم فصل

 1242 ............................... .كند مي جايز را روزه خوردن كه سفر مسافت]  33[

 1242 ..... شود خارج شهر از كه آن مگر بخورد را اش روزه تواند نمي مسافر]  34[
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 1242 .......................... آن؟ نگرفتن يا است بهتر روزه گرفتن مسافر براي]  35[

 روزه كند، ترك را شهرش كه آن از قبل و كند مي سفر نيت كه كسي حكم]  36[
 1244 .................................................... شكند مي جنسي آميزش با را اش

 تا روز از هايي ساعت هنوز و گردد مي بر شهرش به مسافرت از شخصي]  37[
 يا كند امساك خوردن از مانده باقي هاي ساعت اين در آيا است مانده غروب وقت
 1245 ...................................................................................... خير؟

 واجب مسافر بر را امساك روز در خود شهر به رسيدن يا و موقّت اقامت]  38[
 1246 ................................................................................. كند؟ نمي

 1246كند؟ استفاده قصر از تواند مي روز چند تا است شده مقيم موقتاً كه مسافري]  39[

 1246 ............................ رمضان روز در همسرش با مسافر آميزش حكم]  40[

 1247 ............................. بخورد؟ را اش روزه تواند مي وقت چه مريض]  41[

 1248 ............. .دهد مي را روزه خوردن دستور مريض به كه پزشكي شرايط]  42[

 1248 چيست؟ حكمش شود، مي پاك قاعدگي از صادق فجر طلوع از بعد زني]  43[

 1248 ............................... شيرده و باردار زنان و سالمندان ي روزه حكم]  44[

 1250 ................................... كار سختي خاطر به رمضان در افطار حكم] 45[

 1250 ............................. امتحانات سختي بخاطر رمضان در خوردن حكم]46[

 1251 ........................................................... كفاره و قضا احكام: چهارم فصل

 1252 .................................. .باشد فاصله بدون و پياپي رمضان قضاي آيا]47[

 1252 ....... .است واجب او بر قضا نموده افطار عذر بدون رمضان در كه كسي] 48[

 1252 ....... است نگرفته روزه سال چندين كه كسي براي رمضان قضاي حكم] 49[

 1253 ............................ .آن از بعد كمي يا صبح اذان هنگام خوردن حكم] 50[

 شب هنوز كه گمان اين به خورد مي سحري فجر طلوع از بعد كه كسي حكم] 51[
 1253 ...................................................................................... است

 1254 ............................ نمود افطار آفتاب غروب گمان به كه كسي حكم] 52[
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 1255 ............ نكرد امساك يا و نمود افطار گمان و شك بر بنا كه كسي حكم]53[

 1256 ............................ .نمود اعتماد شرعي اوقات جدول به توان مي آيا] 54[

 1258 .................... .كنم چكار بايد اكنون ام، كرده قضا را زيادي هاي روزه] 55[

 1259 ............. )عثيمين ابن شيخ( ديگر رمضان تا رمضان قضاي تأخير حكم] 56[

 1259 ............. )جبرين ابن شيخ( ديگر رمضان تا رمضان قضاي تأخير حكم] 57[

 1260 ............................................... ميت جانب از روزه قضاي جواز] 58[

 1261 ........................................ ميت جانب از روزه آوردن بجا كيفيت] 59[

 1261 .................................... آن ي كفاره و روزه هنگام همسر با آميزش] 60[

 1262 ............................. .رمضان ماه روزهاي در آميزش پيرامون ايليمس] 61[

 1264 .................................. است؟ الزم كفاره تكرار آميزش تكرار با آيا] 62[

 1264 ............................................. است شب كه اين گمان به آميزش] 63[

 1264 ................................................ رمضان روز در ناداني به آميزش] 64[

 1265 ......................................................... انزال بدون آميزش حكم] 65[

 1265 ...................................................... قضايي ي روزه در آميزش] 66[

 1267 ...................................... اعتكاف و تراويح نفلي، ي روزه احكام: پنجم فصل

 1268 ................................ يشاوندانخو خاطر به نفلي ي روزه شكستن]  67[

 1268 ........................... ...و گيرد مي روزه هميشه را معين روزي كه كسي] 68[

 1269 .............................................. .شوال از روز شش ي روزه حكم] 69 [

 1270 ....................... .رمضان قضاي بر شوال روز شش كردن مقدم حكم]  70[

 1270 ........................................... عاشورا روز تنها گرفتنِ روزه حكم]  71[

 1271 ............................................ ميت براي روزه ثواب اهداي حكم]  72[

 1271 ............................................................... تراويح نماز حكم]  73[

 1272 ....................................................... تراويح نماز ركعات تعداد] 74[

 1274 ................................ است؟ جايز منزل در تراويح نماز خواندن آيا] 75[
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 1276 ....................................................... مسافر براي تراويح جواز]  78[

 1277 .................................................... بيابان در تراويح مشروعيت]  79[

 1278 .................................................. رمضان غير در اعتكاف حكم]  80[

 1278 ................................................ آن ممنوعات و اعتكاف شرايط]  81[

 1279 ............................................................. اعتكاف شروع زمان]  82[

 1280 ......................................................... اعتكاف از خروج زمان]  83[

 1281 ................................................... ايحذب و عمره حج،: نهم باب

 1282 ....................................................................... حج فضيلت: اول فصل

 1283 ................................................ بردمي بين از را كبيره گناهان حج] 1[

 1284 ... مسلمانان ساير به دادن فرصت و رعايت خاطر به نفلي، حج ترك حكم] 2[

 1285 ......................................... دارد؟ هايينشانه عمره و حج قبولي آيا] 3[

 1287 ....................................................... آن هايشرط و حج حكم: دوم فصل

 1288شود؟مي فرض او بر حج بالفاصله آيا دارد، را حج، به رفتن توانايي كه كسي] 4[

 1288 ............................................. است؟ جايز حج، رايب استخاره، آيا] 5[

 1288 .......................... .رودنمي حج به ولي دارد حج توانايي كه كسي گناه] 6[

 1290 ............................................... ازدواج؟ يا حج: است مهمتر كدام] 7[

 1290 ....... كند؟مي ساقط انسان از را فرضي حج بلوغ، از قبل حج، به رفتن آيا] 8[

 1290 ...............................................كودك يا نوزاد با همراه حج روش] 9[

 1291 ........................................... است بدهكار كه شخصي حج حكم] 10[

 1292 .......................... كند؟ حج همسرش با كه است واجب شوهر بر آيا] 11[

 1293 ............. بپردازد؟ را فرزندانش حج يهزينه كه است واجب پدر بر آيا] 12[

 1294 ............................ حج سفر يهزينه براي پدر از پول دريافت حكم] 13[

 1295 .......................................... شركت حساب به حج به رفتن حكم] 14[

 1296 ............................................ كردن حج براي گرفتن قرض حكم] 15[
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 1296 .......................... شود؟مي ساقط محرم نداشتن بدليل زن، از حج آيا] 16[

 1296 ................................................. باشد؟ چقدر شرعي محرم سن] 17[

 1297سفركند عمره يا و حج براي اگرچه محرم، بدون هواپيما با زن سفر تحريم] 18[

 1299 ................................ديگر زنان با همراه محرم بدون زن سفر حكم] 19[

 1300شود؟مي زن محرم كسي چه... بدهد طالق را زنش حج سفر در مردي اگر] 20[

 1302 .......................................... محرم بدون خدمتكار زنان حج حكم] 21[

 1303 ............................................................. نماز تارك حج حكم] 22[

 1304 .......... باشد حج تأخير در عذري ندتوامي شيرخوار يبچه به رسيدگي] 23[

 1304 ......................... حج به رفتن براي مادر و پدر از گرفتن اجازه حكم] 24[

 1306 ....................................................... تقلبي رواديد با حج حكم] 25[

 1306 ........................................ برود؟ حج به تواندمي نشينعده زن آيا] 26[

 1307 ................................ :بردمي سر به وفات يعده غير در كه زماني اما

 1308ايانگيزه هيچ بدون هم آن حج به رفتن از را زنش شوهر، كردن منع حكم] 27[

 1309 ........................................................................ حج روش: سوم فصل

 1310 ........................................ احرام؟ براي است ميقات جده شهر آيا] 28[

 مكاني چه هستند جده در والدينش و است رياض مقيم كه كسي ميقات] 29[
 1313 .....................................................................................است؟

 1313 ...... است جده در اشخانواده و كندمي كار) شرقيه( در كه كسي ميقات] 30[

 ميقاتش است جده در اشخانواده و خواندمي درس شرقيه در كه كسي] 31[
 1314 ................................................................................. كجاست؟

 1314 ....... چيست؟ حكمش بگذرد ترطرف آن به ميقات از اشتباه به كه كسي] 32[

 1315 .......................................... هواپيما در ميقات از قبل احرام جواز] 33[

 1315 .......... كندنمي كامل را مناسك سپس و بنددمي احرام كه كودكي حكم] 34[

 1315 .................................. عذر بر بنا محرِم، براي شلوار پوشيدن حكم] 35[
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 1316 ......................... گفتن لبيك چگونگي و حج دو نيت به احرام حكم] 36[

 1317 ............................................................................. :آن وقت

 1318 .......................... شودمي پاره كه هنگامي احرام، لباس دوختن حكم] 37[

 1318 .............. )شوندمي ممنوع احرام از پس كه كارهايي( احرام محظورات] 38[

 1319 ............................................. :است قسم چهار بر احرام ممنوعات

 1319 ........................................ حجراالسود بوسيدن و طواف يفلسفه] 39[

 1321دارد؟ حكمي چه طواف هنگام شانزنان دور كنندگان طواف زدن حلقه حكم] 40[

 1322 .... ابراهيم مقام نزد نمازخواندن يبوسيله كنندگان طواف به نرساند آزار] 41[

 1323 ................................................ طواف اثناي در استراحت حكم] 42[

 ضرورت بنابر را افاضه طواف تواندمي بردمي سرب ماهانه عادت در كه زني آيا] 43[
 1324 ......................................................................... دهد؟ انجام سفر

 دهدمي انجام را سعي و طواف و خواندمي نماز قاعدگي وجود با كه زني] 44[
 1325 ....................................................................... چيست؟ حكمش

 1326 ................ كند؟ كار چه شودمي قاعدگي دچار و است حج عازم زني] 45[

 1326 ........... حج اداي بخاطر قاعدگي از جلوگيري هايقرص مصرف حكم] 46[

 1327 ............................................ مسجدالحرام سطح در طواف حكم] 47[

 1327 ..................................... كعبه هايپرده به خود كردن آويزان حكم] 48[

 1328 .................... سعي و طواف اثناي در علمي هايبحث و مناقشه حكم] 49[

 1328 ....... شودنمي طواف شدن باطل موجب زن بدن به انسان دست برخورد] 50[

 1329 ..................................... طواف براي معيني دعاي اختصاص حكم] 51[

 1330 ................ كند طواف) حطيم( اسماعيل حجر داخل از كه كسي حكم] 52[

 1331 .............. دهدمي ترك جهل روي از را مروه و صفا بين سعي كه كسي] 53[

 1332 .............................................. طواف بر سعي نمودن مقدم حكم] 54[

 1333 ......................................... مزدلفه در گذراندن شب ترك يكفاره] 55[
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 1334 ....................... جا نبودن بعلت مني از بيرون در گذراندن شب حكم] 56[

 1335 ........................................... موها كردن كوتاه براي درست روش] 57[

 1336 .............................. است؟ جايز قرباني در گاو اي شتر هفتم يك آيا] 58[

 1336 ............................................. مكه از بيرون در قرباني ذبح حكم] 59[

 1337 ..................................................... شب در جمرات رميِ حكم] 60[

 1338 ............................................ جمرات رمي در گرفتن وكيل حكم] 61[

 1339 ..................................... مستعمل هايسنگ يوسيله به رمي حكم] 62[

 1340 ............................................... جمرات رمي قضاي و ادا وقاتا] 63[

 1341 ..................................... سيزدهم روز تا جمرات رمي تأخير حكم] 64[

 1342 ............................ تشريق ايام در جده سوي به حجاج خروج حكم] 65[

 1342 .. دهدمي ترك را حج واجبات از برخي ناآگاهي، روي از كه كسي حكم] 66[

 طواف ايبر دوباره كه اراده اين به وداع، طواف بدون مكه از حاجي خروج] 67[
 1343 ............................................................... گرددمي باز مكه به وداع

 1345 .............................. مسجدالحرام در بيگانه زنان به كردن نگاه حكم] 68[

 1346 ......................... عمره و حج در ناجايز و لهو آالت از استفاده حكم] 69[

 1346 .................... است كعبه مسجد مخصوص نماز ثواب بودن برابر چند] 70[

 1349 ........................................ شوند؟مي برابر چند مكه در گناهان آيا] 71[

 1350 ................................ است؟ مكه اهل ضرر به يا نفع به كه احكامي] 72[

 1352 .................................................... ديگران جاي به حج اداي: چهارم فصل

 1353 ............................. ديگران از نمايندگي به حج اداي شرايط و حكم] 73[

 1353 ... است بهتر مستحبي، حج براي وكالت از نكرده، حج كه كسي به كمك] 74[

 1354 ................................... حج مناسك از بعضي انجام در نيابت حكم] 75[

 1355 .............................................................. حج در نيابت آداب] 76[

 1356 ................................... زنده فرد جاي به حج اداي در نيابت حكم] 77[
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 1357 .................. كند حج ديگري جاي به حج يادا از قبل كه يفرد حكم] 78[

 1357 ............................ جمرات يرم يبرا را مرد زن، گرفتن ليوك حكم] 79[

 1358 ..................................... عبادات ديگر و طواف ثواب اهداي حكم] 80[

 1358 ........................................................ طواف ثواب اهداي حكم] 81[

 1360 .......................................................... عمره احكام از بعضي: پنجم فصل

 1361 ........................................................................ عمره حكم] 82[

 1361 .................................................. سال يك در عمره تكرار حكم] 83[

 1362 ........................... انهيماه عادت سبب به عمره گذاشتن ناتمام حكم] 84[

 1363 ............................................. گذار عمره براي وداع طواف حكم] 85[

 1363 ............................................. گذار عمره يبرا وداع طواف حكم] 86[

 1366 ............................................................ ذبح احكام از برخي: ششم فصل

 1367 ..................................... خوردن از قبل ذبح كيفيت از سؤال حكم] 87[

 1368 .................................. معاصر كتاب اهل يذبيحه از خوردن حكم]  88[

 1369 ............................... پوست خاراندن يا ناخن مو، كردن كوتاه حكم] 89[

 1371 ........................................................ تراش شير قرباني حكم] 91[

 1372 .................. .نيست جاآن كننده، قرباني كه جايي در قرباني ذبح حكم] 92[

 1374 ........................... است؟ زيجا كساني چه براي قهيعق... عقيقه حكم] 93[

 1375 ................................... است؟ جايز قهيعق يبرا گاو يا شتر ذبح آيا] 94[

 1375 .................................................. شود؟مي ذبح عقيقه زماني چه] 95[

 1376 .......................................................... عقيقه در شراكت حكم] 96[

 1377 .............................................. بردگي و جهاد هجرت،: دهم باب

 1378 ............................................................................ هجرت: اول فصل

 1379 .......................................................... اسالم در هجرت شرايط] 1[

 1380 ............................. .است زيجا شرايط، رعايت با زمان هر در هجرت] 2[
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 1381 ........................................ عصر اين در هجرت چگونگي و كيفيت] 3[

 1381 ........................... است واجب آن از هجرت كه سرزميني هايويژگي] 4[

 1383 ........ كندمي واجب را هجرت اسالمي، كاماح از يبعض انجام از ممانعت] 5[

 1386 .............................................................................. جهاد: دوم فصل

 1387 ..................................................... اسالم در جهاد منزلت و مقام] 6[

 1393 ......................................... است جهاد ايمان، از پس اعمال برترين] 7[

 1393 ................................................... اهللا راه در جهاد انواع و اهداف] 8[

 1397 ............................................................... سالميا جهاد مراحل] 9[

 1400 ................................................ است واجب جهاد براي آمادگي] 10[

 1405 .......................... نصاري و يهود ريغ از جزيه و اسالم رشيپذ حكم] 11[

 1407 ............................................................ زنان يبرا جهاد حكم] 12[

 1408 ................................................ جهاد يبرا والدين ياجازه حكم]13[

 1410 ............................................... شود؟ يم گفته يكس چه به شهيد] 14[

 1412 .......................................... ند؟يگو يم شهيد مقتول، به زماني چه] 15[

 1413 ....................شودمي كشته مخدر مواد با مبارزه راه در كه كسي حكم] 16[

 1414 ........................................... اهللا راه در) پاسداري( مرزباني معناي] 17[

 1415 ....................................... مسلح نيروهاي در زيناجا امور از برخي] 18[

 1416 ............................................... منافقين و كفار با جهاد چگونگي] 19[

 1417 ....................................................... ها يفلسطين جهاد نوعيت] 20[

 1420 ...................................................... فلسطين يقضيه سرنوشت] 21[

 1421 .................................... شمشير با يا بوده دعوت با اسالم پيشرفت] 22[

 1422 ............................................................................ بردگي: دوم فصل

 1423 ..................................................... كفار اسيران بردگي حكمت ]23[

 1424 ................................................ حاضر عصر در داري برده حكم] 24[
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 1425 ............. .كندمي آزاد دولت كه يبردگان و بردگان يآزاد شرعيِ شرايط] 25[

 1427 ............... ندارد وطن و رنگ به يارتباط و است عارضي يامر بردگي] 26[

 1427 .................................................. برده بر مالك اختيارات حدود] 27[

 1428 .......................................................... شده آزاد يبرده ميراث] 28[

 1429 .................... منكر از نهي و معروف به امر و دعوت: يازدهم باب

 1430 ............................................................................. دعوت :اول فصل

 1431 ........................................................ يتعال اهللا يال دعوت حكم] 1[

 1432 .............................................. است ثابت دعوت اصول و اولويتها] 2[

 1433 ............... ندارد دعوت با منافاتي كند،مي حفظ را دين يتعال اهللا كه اين] 3[

 1434 ............................................مسلمانان يتفرقه و ضعف درمان راه] 4[

 1436 .............................................................. موفق دعوتگر صفات] 5[

 1437 .............................................. يتعال اهللا يسو به يواقع دعوتگران] 6[

 1442 ..............................................تكفير مبناي بر نه... نيكي به دعوت] 7[

 1443 ............................................ .است نعمت دعوت، هايروش تنوع] 8[

 1444 ................................................... دعوتگران بين اختالف فرهنگ] 9[

 1446 ...................................... اسالمي هايحركت از حمايت ورتضر] 10[

 1447 ...................................... دعوت براي اسالمي گروههاي قيام حكم] 11[

 1447 .................................................. ياسالم يگروهها به نصيحتي] 12[

 1448 ..................... موجود اختالفات و دعوي گروههاي تعدد مشكل حل] 13[

 1450 ..................................................... اختالف از يمذهب افراد منع] 14[

 1450 ................................................... تبليغ جماعت مورد در يگفتار

 1456 ........................................... بصيرت براساس اهللا سوي به دعوت] 15[

 1457 ........................................... بصيرت و بينش با اهللا بسوي دعوت] 16[

 1458 ........................ كنندمي كوتاهي دعوت امر در كه دعوتگراني تشويق]17[
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 1460 ..................... دهد؟ يم دعوت را گرانيد چگونه ندارد، علم كه كسي] 18[

 1461 ............................... كندنمي عمل و دهدمي دعوت كه كسي حكم] 19[

 1462 .................................... .دعوتگران نقد روشهاي پيرامون توضيحي] 20[

 1466 .................................................... دعوتگران نقد بحث پيگيري] 21[

 1467 ............................ دعوتگران اشتباهات برابر در درست موضعگيري] 22[

 1469 ....................................... دهند وتدع اهللا يسو به توانند يم زنان] 23[

 1470 ................................. روي ميانه به آنانتشويق و يمذهب افراد مدح] 24[

 1472 ............................. باطل) باورهاي( گسترش برابر در علما يوظيفه] 25[

 1475 ............................................................... جوانان به ينصيحت] 26[

 1476 ........................................ مسلمانان ماندگيعقب و ضعف عوامل] 27[

 1478 ..................... است؟ ممكن عنهم اهللا يرض صحابه مقام به رسيدن آيا] 28[

 1479 ........................................... مجالت و ديجرا اصحاب با يگفتار] 29[

 1481 .............................. اسالمي عوتد به افزون روز گرايش و احتياج]  30[

 1482 .............................................. اسالمي بيداري كنترل و ييراهنما] 31[

 1483 ............................................. اهللا  الي دعوت امر در شيوه بهترين] 32[

 1484 .......................................... دعوت در نرمي و اخالص ضرورت]  33[

 1486 .................................................. ....و دعوت در حكمت مفهوم] 34[

 1486 ........................................ خويشاوندان و مادر پدر، دعوت روش] 35[

 1488 ....................................... .است واجب اسالم به خدمتكار دعوت] 36[

 1489 .............................................. بيگانه فرهنگ به فريفتگان دعوت] 37[

 1490 .................................................... معاصر هاي فتنه از رهايي راه] 38[

 1491 .... شود گناه مرتكب عام مأل در كه كسي و گناه به متجاهر دعوت روش] 39[

 1493 ......................................................... اسالم در مسجد رسالت] 40[

 1500 ...................................... خير؟ يا است، توقيفي دعوت ليوسا آيا] 41[
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 1502 ....................................... ياسالم) نوارهاي( هاي كاست با دعوت] 42[

 1503 ................................................اسالمي افزارهاي نرم از حمايت] 43[

 1504 ....................................................... دعوت در اينترنت اهميت] 44[

 1505 ........................................... گروهي هاي رسانه از استفاده شرايط] 45[

 1507 ......................................................... دعوت در بندي اولويت] 46[

 1508دهد دعوت را ديگران داند مي دين زا كه را آنچه است واجب دعوتگر بر] 47[

 1510 ....................................................... مسلمان غير به قرآن دادن] 48[

 1510 .................................................. مناسبتها و جشنها در سخنراني] 49[

 1512 ..................................................... ازمنكر ونهي معروف به امر: دوم فصل

 1513 ................................................................ منكر تغيير مراحل] 50[

 1514 ................................................................ قلب با منكر تغيير] 51[

 1515 .................................................... آن روش و منكر رد وجوب] 52[

 1516 ............................... آنان نصيحت و مردم مورد در نظر اظهار آداب] 53[

 1520 ............................................. اختالفي ليمسا در منكر رد قواعد] 54[

 1521 .................. توانايي وجود با منكر از نهي و معروف به امر ترك حكم] 55[

 ﴿: آيه معناي] 56[               ﴾ ............................... 1523 

 1523 ....... دهد مي انجام را منكر آن خودش كه دليل اين به منكر از نهي ترك] 57[

 1523 ........................................................... ناپسند يكارها ترك -1

 1524 .................................................. آن ي دهنده انجام بر اعتراض -2

 1524 ................ اردد آدابي و اصول آنان نصيحت اما.. نيستند معصوم حكام] 58[

 1528 ......................................................... ريا بيم از نصيحت ترك] 59[

 1529شود ترك منكر از نهي و معروف به امر نبايد مخالف، شدن ناراحت خاطر به] 60[

 1531 ............................. منكر از نهي و معروف به امر براي شيوه بهترين] 61[

 1534 ........................ كنند مي منكر از نهي كه كساني براي مهم هاي توصيه] 62[
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 1536 ........................... فروشد مي حرام چيزهاي كه كسي از خريد حكم] 63[

 1537 ................................................ نصيحت از پس مجرمان معرفي] 64[

 1538 ......................... بخورد فراموشي يرو از كه داري روزه به عتراضا] 65[

 1540 ................................................ معامالت فتاواي: دوازدهم باب

 1541 ........................................................................... معامالت: اول فصل

 1542 ............................................................ فروشنده براي نصيحتي] 1[

 1543 ..................................... است معامله صحت شرط ن،يطرف رضايت] 2[

 1543 ............................................ فروشنده فريب ببس به معامله فسخ] 3[

 1544 ................................................... فروش و خريد در دروغ حكم] 4[

 1545 ....................................................... مسلمان غير از خريد حكم] 5[

 1545 . اسرائيلي و آمريكايي كاالهاي تحريم درخصوص جبرين، ابن شيخ فتواي] 6[

 1547 ................................................ خريد قصد بدون قيمت بردن باال] 7[

 1547 ............................................................. كاال عيب كردن مخفي] 8[

 1548 .............................................. ديگران ي معامله روي معامله حكم]9[

 1549 ............................................ خود نفع به خريداران كردن متفرق] 10[

 1549 ................... )شود نمي گرفته پس شده فروخته كاالي( ي جمله حكم] 11[

 1550 ....................................................... تجاري مراكز جوايز حكم] 12[

 1552 ....................................... ]هينس[قسطي معامالت در ربا صورتهاي] 13[

 1553 ........................ .است يهود با مشابهت الهي، محرمات در كاري فريب

 1555 ............................................................. فاسد قسطيِ معاملهء] 14[

 1556 ............................................ قسطي هاي شركت با معامله روش] 15[

 1559 .................................................. )ها نتيكاف( اينترنتي يها دكه] 16[

 1560 ................................................................... اينترنتي تجارت] 17[

 1561 ........................................ اينترنت طريق از سهام فروش و خريد] 18[
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 1562 ............ .شود مي گرفته ربكا حرام در گاهي كه لييوسا فروش و خريد] 19[

 1562 ............................... دهيخشك حيوانات جسد فروش و خريد حكم] 20[

 1563 ........................................... آن فروش و دخانيات مصرف حكم] 21[

 1564 ........................................... آن فروش و دخانيات مصرف حكم] 22[

 1566 ............................................................. الكل فروش و خريد] 23[

 1567 ............. الكل يماده حاوي هاي ادكلن و عطر تجارت و استفاده حكم] 24[

 1568 .............................................. ويديويي نوارهاي فروش و خريد] 25[

 1568 ................................................ اسب لقاح بر كرايه گرفتن حكم] 26[

 1570 ............................................................... بانكي ليمسا و ربا: دوم فصل

 1571 .......... ربا هدف با آن در گذاري سپرده و ربوي هاي بانك سهام تحريم] 27[

 1577 ...................................................... بانك در كار و بانكي سهام] 28[

 1579 ..................................... ربوي هاي بانك سهام از ييرها چگونگي] 29[

 1580 .......................................... خير امور در مصرف براي ربا گرفتن] 30[

 1584 .......................................... خارجي هاي بانك سود از نجات راه] 31[

 1586 ............................................ ربوي هاي بانك از مباح ي استفاده] 32[

 1586 ......................................................... ربوي يها بانك در كار] 33[

 1587 ......................................................... ربوي هاي بانك در كار] 34[

 1588 ................................................. ربوي هاي بانك در كار حكم]  35[

 1589 ............................................ ربوي ها بانك در كار تحريم داليل] 36[

 1589 ..................................................... بانك كارمندان حقوق حكم] 37[

 1590 ..................................... ربوي هاي قسط آوري جمع كارمند حكم] 38[

 1591 .......................................................... ربوي مؤسسات در كار] 39[

 1591 .............................................. ربوي هاي بانك در ربا  بدون كار] 40[

 1592 .................................................... ربوي هاي بانك در نگهباني] 41[
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 1592 ................................ بانك هاي ساختمآن كاري رنگ و نقاشي حكم] 42[

 1593 ...................................................... بانك تجهيزات از حفاظت] 43[

 1594 ................................................................ پول تجارت حكم] 44[

 1594 ....................................................................... پول تجارت] 45[

 1594 ............................................. سياه بازار در پول ستد و داد حكم] 46[

 1595 ................................................. اسكناس با سكه تعويض شرط] 47[

 1596 ............................................................................... قمار: سوم فصل

 1597 ............................... خير كار در آن سود انفاق و ييآزما بخت حكم] 48[

 1599 .. )رسيامل من االستثامر شهادات یعل السحب( مشاركت اوراق كشيِ قرعه] 49[

 1600 .............................................................. تجاري مراكز زيجوا] 50[

 1602 ....................................................................... معامالت: چهارم فصل

 1603 ..................................................................................... بيمه بخش

 1604 ...................................................... كاال بيمه و عمر بيمه حكم] 51[

 1604 ................................................................... كاال بيمهء حكم] 52[

 1605 ................................ ماشين بخصوص تجاري، اموال ي يمهب حكم] 53[

 1606 ................................... .است قمار حكم در بيمه شركت با قرارداد] 54[

 1607 ................................ يزناجا تجاري ي بيمه و تعاوني بيمه بين فرق] 55[

 1608 ........ :است ذيل بشرح» افتا و علمي مباحث دايمي انجمن« ياعالميه متن

 1609 ................................................................ درماني بيمهء حكم]56[

 1610 ......................................................... اجتماعي هاي بيمه حكم]57[

 1612 ................................. ماشين تعميرات عضويت كارت گرفتن حكم]58[

 1613 ...................... بيمه هاي شركت از فرسوده هاي ماشين خريد حرمت]59[

 1613 .......................................................... بيمه شركت فريبي عوام]60[

 1614 .................................. تجاري بيمه هاي شركت در كردن كار حكم]61[



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   50 
  

 1616 ................................................... »پايه بلند علماي هيأت« بيانيه]62[

 1619 .................................................. سامبا فيزا اعتباري كارت حكم]63[

 1620 .............................. تجاري ي غرفه از تخفيف كارت دريافت حكم]64[

 1624 ....................................................................... ها شركت: ششم فصل

 1625 ............................................... ها شركت در سهام گرفتن حكم] 65[

 1626 ........................................... مشخص بصورت مضاربه سود حكم]66[

 1627 ................................................. حرام قرارداد از رهايي حل راه] 67[

 1628 ............................................................................. اجاره: هفتم فصل

 1629حرام معامالت براي) اداري دفاتر و مسكوني واحدهاي( امالك ياجاره حكم] 69[

 1630 .................................................. هابانك به امالك اجاره تحريم] 70[

 1631 .......................................... هاخانهقهوه به امالك ياجاره تحريم] 71[

 1631 ..................................... آرايشگاه و عكاسي به ملك اجاره تحريم] 72[

 1632 . است حرام فروشدمي ترانه و موسيقي نوار كه كسي به مغازه دادن اجاره] 73[

 1633 . نيست جايز مبتذل هايمجله و دخانيات يفروشنده به ملك دادن اجاره] 74[

 1633 ............................................................ كيتمل شرط به اجاره] 75[

 1635 ........ .اندشده بنا حرم يمحدوده در كه هايي ساختمآن دادن اجاره حكم] 76[

 1637 ............................................................................ وقف: هشتم فصل

 1638 ...................................... الحرام مسجد از قرآن كردن خارج حكم] 77[

 1638 .................... است ناجايز آن امثال و وقفي هايكتاب فروش و خريد] 78[

 1638 ............. آن ندادن تحويل و مدرسه يكتابخانه از هاكتاب گرفتن حكم] 79[

 1639 ..................................................... وقفي هايكتاب تبادل حكم ]80[

 1640 ............... دهد اجاره را مسجد يخانه است جايز مسجد امام براي آيا] 81[

 1640 ............................................................ وقف در رجوع حكم] 82[

 1642 ............................................................................... هديه: نهم لفص
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 1643 ....................................................................... هديه شرايط] 83[

 1643 ..................................... است مستحب هديه دادن هديه، مقابل در] 84[

 1644 ........................... اندداده هديه او به كه كسي از هديه خريدن حكم] 85[

 1644 ............................................ سوم شخص از هديه خريدن حكم] 86[

 1645 .............................. است واجب دادن هديه در ندانفرز بين عدالت] 87[

 1647 ...................... است جايز هديه در فرزندان بين تمايز صورتي چه در] 88[

 1647 ................................................ فرزند مال در پدر تصرف حكم] 89[

 1649 ............ ربوي هاي بانك در خيريه هاي صندوق حساب افتتاح حرمت] 90[

 1649 ................................... پسران دادن همسر در عدالت رعايت حكم] 91[

 1650 ............................................................... مسابقات يبرگزار: دهم فصل

 1651 ............................................... علمي مسابقات در شركت حكم] 92[

 1651 ................... .كنند مي برگزار مجالت و ها امهروزن كه مسابقاتي حكم] 93[

 1651 ..........................................ها مجله و ها روزنامه مسابقات حكم] 94[

 1652 ................ كنند يم برگزار تجاري مراكز كه مسابقاتي در شركت حكم] 95[

 1652 ............................................. )بيشتر سهم( نام به اي برگه حكم] 96[

 1653 .................................................. ورزشي مسابقات جوايز حكم] 97[

 1654 ................................................ ورزشي مسابقات تماشاي حكم] 98[

 1655 ................................................................. بندي شرط حكم] 99[

 برنده هاي اسب تعيين كشي قرعه در شركت مخصوص فرم كردن پر تحريم] 100[
 1655 .............................................................................. مسابقات در

 1656 .............. .است شده گرفته حرمتش دانستن از قبل كه جوايزي حكم] 101[

 1658 .................................... كارگران و دانكارمن مورد در احكامي: يازدهم فصل

 1659 .......................... بدانيم خود اعمال مراقب را تعالى اهللا كار، هنگام] 102[

 1661 .................................................. رئيس آشنايان مراعات حكم] 103[
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 1662 ............................................. مديران به كارمندان هداياي حكم] 104[

 1663 .......................... .است مسئول امرش تحت پرسنل مورد در رئيس] 105[

 1664 ................... .دارند مسئوليت كارگران مورد در سركارگر و فرما كار] 106[

 1664 .................... شخصي امور در را كارمندان رئيس، كارگيري به حكم] 107[

 1665 ......................... اداري وسايل و ماشين از شخص ي استفاده حكم] 108[

 1665 .............................................. مسؤليت انجام در كوتاهي حكم] 109[

 1665 ............................ مأموريت مانجا بدون كاري اضافه گرفتن حكم] 110[

 1666 ...................................... دادي قرار كاري اضافه مصرف حل راه] 111[

 1666 ...................................... وقت اتمام از قبل كار محل ترك حكم] 112[

 1667 .......................... جعلي مدارك با شركت حساب به معالجه، حكم] 113[

 از قبل و گيرد مي مرخصي اداره از بيماري، ي معالجه منظور به كه كسي] 114[
 1667 ...................... چيست؟ حكمش... دشو مي تمام اش معالجه مرخصي پايان

 1668 ............................................................... بازي پارتي حكم] 115[

 1669 ................................. كار محل در فراقت اوقات از استفاده حكم] 116[

 1669 ............................ اداري وقت در ذكر و عبادت به پرداختن حكم] 117[

 1670 ......................... اداري ساعات در جانبي كارهاي به پرداختن حكم] 118[

 1671 ........... .ندارد كاري كه وقتي اداره در حضور از كارمندان غيبت حكم] 119[

 1671 ................................................ كارمندان انجمن تشكيل حكم] 120[

 1672 ................. است حرام راه از درآمدش كه كسي ذايغ خوردن حكم] 121[

 1672 ........................... شغل چندين گرفتن تحويل و بازي زرنگ حكم] 122[

 1673 ................................ نيدي مشاغل و مناصب از گيري كناره حكم] 123[

 1675 ............................................... اذان مقابل در مزد گرفتن حكم] 124[

 1676 ............................................... اذان براي حقوق دريافت حكم] 125[

 1677 ..... دهد مي امتحان ديگري جاي به استخدامي آزمون در كه كسي حكم] 126[
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 1678 ............................................... استخدام منظور به مدارك جعل] 127[

 1678 .......................................... دولت كارمندان براي تجارت حكم] 128[

 1679 .................. دولت كارمندان توسط تجاري دفتر افتتاح و بازي زرنگ] 129[

 1681 .......... پردازد مي محرمات انتشار به كه اي روزنامه در كردن كار حكم]130[

 1681 .............................................. قانوني حسابدار كردن كار حكم] 131[

 زنان پوشش و دارد دوجو ومرد زن بين اختالط كه اماكني در كاركردن حكم] 132[
 1683 ........................................................................... است نامناسب

 1684 ............................................. هواپيما مهماندار كردن كار حكم] 133[

 1685 .............................................. آن شرعي حكم و رشوه تعريف] 134[

 1685 ............................................. آن گرفتن و رشوه پرداخت حكم] 135[

 1686 ................................. مسلمانان ديني باورهاي در رشوه پيامدهاي] 136[

 1687 ...................................................... رشوه اجتماعي پيامدهاي] 137[

 1688 ..................................................... ظلم دفع براي رشوه حكم] 138[

 1688 ........................ العرب جزيرة به مسلمان غير كارگران آوردن حكم] 139[

 1694العرب جزيرة به مسلمان غير آوردن مورد در باز ابن شيخ طرف از اي اعالميه] 140[

 1697 ............................... فروشنده توسط اجناس قيمت بردن باال حكم]141[

 1697 ...... ...فاكتور در قيمت بردن باال و مشتري با مغازه شاگرد توافق حكم] 142[

 1698 ............................. آن كردن قبول و كارگران به هدايا تقديم حكم] 143[

 1699 ......................................... است ممنوع نماز وقت در كردن كار] 144[

 1700 ................................ كنند مقدم كاري هر بر را نماز بايد كارگران] 145[

 1701 ............................................... رمضان روز در كردن كار حكم] 146[

 1702 ................................ كارش وقت از خارج كارگر كردن كار حكم] 147[

 1703 .............. يكار طيشرا خاطر به همسرش از كارگر بودن بيغا جواز] 148[
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 نماز ايآ بخواند شكسته را نمازش تواند يم دور اريبس مناطق در كارگر ايآ] 149[
 1703 ......................................................... شود؟ يم ساقط او از را جمعه

 1704 .................................................. كارگر با داد قرار نقض حكم] 150[

 1705 ......... است مكتوب قرارداد در آنچه از ريغ يكار به كارگر الزام حكم] 151[

 1706سود صد در صورت به حقوق پرداخت يبرا كارگران با ليكف توافق حكم] 152[

 1706 ................................. ياصل شغل رازيغ در كارگر يبرا كار جواز] 153[

 صورت به رجوع ارباب امور به يدگيرس در كه يمسؤول و كارمند حكم] 154[
 1707 ..................................................................... كند يم عمل يزيمم

 1708 ........... است واجب مسلمان ريغ و مسلمان كارگر نيب عدالت تيرعا] 155[

 1708 است ساز مشكل يت ديعق نظر از مسلمانان يبرا مسلمان ريغ سركارگر] 156[

 1709 .................................................. كارمندان رحقوقيتأخ ميتحر] 157[

 1711 ........................................... كارگر بر ماه در يمبلغ نييتع حكم] 158[

 1711 .............................. است ظلم آنان آزار و تياذ كارگران به اهانت] 159[

 1712 ............... نفل و فرض نماز يادا هتج كارگران به دادن اجازه حكم] 160[

 1713 ............................... عمره و حج يادا جهت كارگران با يهمكار] 161[

 1714 ................................................ شگاهيآرا مغازه كردن باز حكم] 162[

 1714شود يم استفاده ها آن از زيناجا و حرام امور در غالباً كه يليوسا ريتعم ميتحر] 163[

 1715 ................................................... تيمعص اماكن در كار حكم] 164[

 1716 ........................... آن درآمد ميوتحر يقيموس وياستر در كار ميتحر] 165[

 1716 ......................................... فسق و كفر مراكز از ينگهبان ميتحر] 166[

 1717 .................................... ضرورت از بدون خدمتكار آوردن حكم] 167[

 1718 ................................................... ارث و تيوص: زدهميس باب

 1719 .................................................................... وصيت احكام: اول فصل

 1720 ............................................................ آن متن و تيوص حكم] 1[
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 1721 ............................................................ تيوص احكام از يبرخ] 2[

 1722 ................................................................. واجب تيوص: اول

 1724 ................................... )ةيالشرع يتيوص هذه( كتاب رامونيپ يمطلب] 3[

 1724 .............................................................. تيوص ذيتنف وجوب] 4[

 1725 ................................................................ يوص نييتع تيفيك] 5[

 1725 ................................................... وارثان يبرا تيوص منع فلسفه] 6[

 1727 .......................................... سوم كي به تيوص مقدار نييتع حكم] 7[

 1727 ..... باشد كرده تيوص كه آن بدون تيم ترك ما از سوم كي اخراج حكم] 8[

 1728 . است نموده فوت پدرش اتيح در كه يپسر فرزندان يبرا تيوص جواز] 9[

 1729 ............................................................................. راثيم: دوم فصل

 1730 .................... برند ينم ارث او از وارثان برود ايدن از شرك با كه يكس] 10[

 1730 ................................... است حرام ارث ميتقس در شرع با مخالفت] 11[

 1731 ................................ ارث از دختران كردن محروم مورد در هشدار] 12[

 1732 ................ برند ينم راثيم و هستند ماالرحا يذو جزو دختر، فرزندان] 13[

 1733 ...................................... .برند يم ارث پسران فقط يتن برادران از] 14[

 1733 ............................................... وفات از قبل يدارائ ميتقس حكم] 15[

 1734 ...................................................... شود ينم ارث سبب رضاع] 16[

 1735 ................... برد؟ يم ارث كرده وفات شوهرش كه يا مطلقه خانم ايآ] 17[

 1736 ........................... شود پرداخته تيم ونيد ديبا راثيم ميتقس از قبل] 18[

 1737 .......................... شود جدا راثيم ميتقس از قبل واجب، حج ي نفقه] 19[

 1738 .... شود يم الزم او بر هعد و برد يم راثيم شوهر از عقد مجرد به همسر] 20[

 1741 ............................................................. ]نكاح: [چهاردهم باب

 1742 .............................................................................. نكاح: اول فصل

 1743 ........................................................................ ازدواج حكم] 1[
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 1744 ........................................................... كند؟ چكار مجرد انسان] 2[

 1745 ......................................................................... استمنا حكم] 3[

 1748 ................................................. دختران ازدواج از ممانعت حكم] 4[

 1749 .......................... حقوقشان افتيدر بخاطر دختران ازدواج از ممانعت] 5[

 1750 ........ اند نشده ليالتحص فارغ كه نيا ليدل به دختران ازدواج ريتأخ حكم] 6[

 1751 .............. .هستند محروم آن از مجرد افراد كه است ييهايخوب ازدواج در

 1754 ...................................................... شاوندانيخو با ازدواج حكم] 7[

 1755 ..................................... همسر شاوندانيخو با ازدواج از منع قانون] 8[

 1756 .. است؟ محرم دوم شوهر از اش مطلقه همسر انِدختر يبرا اول شوهر آيا] 9[

 1757 .......................................................... يرافض با ازدواج حكم] 10[

 1758است زيناجا و حرام كفار گريد و كتاب اهل مردان با مسلمان زنان ازدواج] 11[

 1760 ........................................................... آن حكم و شغار نكاح] 12[

 1760 .............................................. موقت ازدواج اي متعه نكاح حكم] 13[

 1761 ................................... موقت ازدواج مورد در اشكال كي به پاسخ] 14[

 1762 ........................................................ طالق تين با نكاح حكم] 15[

 1768 ........................ »اريالمس زواج« بنام است روفمع كه يازدواج حكم] 16[

 1770يخارج كشور كي تيتابع گرفتن منظور به يوظاهر يتقلب ازدواج ميتحر] 17[

 1770است ياسالم شريعت با مخالف كه يلبنان شهروندان دواجاز قانون با مخالفت] 18[

 1771 ............................ همسر انتخاب در مادر و پدر از اطاعت محدوده] 19[

 1772 ..................................دهد شوهر زور به را ترشدخ تواند ينم پدر] 20[

 خود رضايت بدون است سال نه از كمتر سنش كه را دختر تواند مي پدر آيا] 21[
 1775 ...................................................... درآورد؟ ديگري ازدواج به دختر

 1776 ...................................... يكديگر با خردسال دختر و پسر ازدواج] 22[

 1777است؟ وسلَّم وآله علَيه اللَّـه صلَّى پيامبر به مختص سن كم دختر ازدواج آيا]23[
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 1778 ............................. است ساز مشكل ازدواج امر در سني تفاوت آيا] 24[

 1779 ................ دهد ازدواج پيشنهاد نيكوكار و صالح انسان به تواند مي زن] 25[

 1779 ................................ است؟ ضروري مورد اين در نكاتي چه رعايت

 1779 ........................................................... نيست ازدواج مانع فقر] 26[

 1781 ........................................ است؟ الزم نسب در كفو نكاح، در آيا] 27[

 1783 ............................................................. نسب به تفاخر حكم] 28[

 1783 ................................................... چيست؟ مورد اين در شما نظر

 1783 .......................................... .است جاهليت امور از بنس به افتخار

 داراي كه اصيل غير وافراد ها زاده كنيز با قبيله، اصيل افراد بين ازدواج حكم] 29[
 1787 .................. عربي با شده آزاد وبردگان عجمي ازدواج ويا هستند پايين نژاد

 شده آزاد بردگان مانند داشته پائين نژاد كه مسلماني بر كتاب اهل ترجيح حكم] 30[
 1791 .......................................................... بوده كنيز مادرش كه كسي يا

وا«: حديث معني] 31[ لَّمُ عَ نْ  تَ ابِ  مِ مْ أَنْسَ ا كُ لُونَ  مَ مْ  بِهِ  تَصِ كُ امَ حَ  1791 ................ )(»أَرْ

وا«: حديث معني] 32[ ُ َريَّ مْ  ختَ كُ  1792 ................................................. »لِنُطَفِ

 1793 .............................................. شرع نظر از مولي ي واژه توضيح] 33[

 1793 ........................................................ نامزد به كردن نگاه حكم] 34[

 1795 . ببيند را او خواهد مي خواستگار كه دختري به نگاه ي محدوده و شرايط] 35[

 1796نامزدش به پسر طرف از هديه دادن حكم و نامزدش براي دختر آرايش حكم] 36[

 1797 ....................... هستند نامزد باهم كه نفري دو بين تلفني تماس حكم] 37[

 1799 ............................................................. نكاح در مهريه حكم] 38[

 1800 ................................ است شده مشخص شريعت در مهر مقدار آيا] 39[

 1803 ......................................................... ها مهريه بردن باال حكم] 40[

 1805 ............ است نموده وفات دخول از قبل شوهرش كه زني مهريه حكم] 41[
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 دختر كه تامادامي بردارد چيزي خودش براي دخترش مهريه از تواند مي پدر] 42[
 1805 ................................................................ نشود متضرر كار اين از

 عروس منزل به نامزدي هداياي بردن جهت سرور، و جشن برگزاري حكم] 43[
 1806 ..................................... دارند اختالط باهم مرد و زن كه حالي در خانم

 به آن بردن و عروس به داماد طرف از هدايايي تقديم مورد در شرعي حكم] 44[
 1807 ....................... باشد اختالط مردان و زنان بين كه اين بدون عروس، خانه

 1808 ............................................................ )لكةالم( مراسم حكم] 45[

 1808 ........................................ مسجد در آن اعالن و نكاح عقد حكم] 46[

 1810 .......................................... شود؟ مي حيصح يتلفن نكاح عقد ايآ] 47[

 1810 ............. رد؟يبگ برعهده را نكاح عقد يسرپرست تواند مي خواستگار ايآ] 48[

 1811 ...................................................... نكاح و عقد مسنون قهيطر] 49[

 1812 ...................................... قبول و جابيا به تلفظ بدون عقد بطالن] 50[

 1813 ..................................................... يول بدون نكاح عقد بطالن] 51[

 1814 ........................................................ است؟ يكس چه زن يول] 52[

 1815 .......................................... است عقد صحت شرط شاهد وجود] 53[

 1816 ................ ينسب و يسبب افراد بجز است حيصح شاوندانيخو شهادت] 54[

 1816 .............. است نكاح اعالن ي منزله به نكاح عقد بر شاهد چند حضور] 55[

 1817 ........................................... ينامزد انگشتر كردن دست به حكم] 56[

 1818 ............ است زيجا شوهر يبرا يموارد چه زفاف از قبل و عقد از بعد] 57[

 1819 .................................................... يعروس دعوت اجابت حكم] 58[

 1820 .......................... تاس منكرات آن در كه يا يعروس به رفتن حكم] 59[

 1821 ....... يعروس در زنان و مردان اختالط و ترانه وخواندن رهيدا زدن حكم] 60[

 1821 ................................................................... :ليذ طيشرا با اما

 1823 ....... بپردازند يكوبيپا و رقص به يعروس مراسم در ندارند اجازه مردان] 61[
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 1823است واجب نعمت شكر سرور، و جشن و يعروس مراسم در اسراف حكم] 62[

 1827 ....................................................... :است درجه سه يدارا شكر

 ابن شيخ از گفتاري( سرور و جشن مراسم و ازدواج مراسم در اسراف حكم] 63[
 1827 .................................................................................. )عثيمين

 1828 ....................................... ها هتل در ازدواج مراسم يبرگزار حكم] 64[

 1830 ......... يعروس در بلند يصدا با يشاد و سرور اظهار و زدن كف حكم] 66[

 1830 ............................................ ويژه جايگاه در عروس بردن حكم] 67[

 1832 ................. گانهيب زنان حضور و حجله در داماد و عروس بردن حكم] 68[

 1833 .............................................. يعروس ممراس در يسخنران حكم] 69[

 1834 .................................................. )الزوارة( يعروس مراسم حكم] 70[

 1834 ........................................................... )التِّحوال( جشن حكم] 71[

 1835 ................................................... شوهر طرف از يهمانيم حكم] 72[

 زفاف يگريد ي زوجه با اشتباهاً عروسي شب اولين در كه نفري دو حكم] 73[
 1836 ....................................................................................... شود

 1837 ....................... خطاً؟ اآلخر بزوجة منهام كل دخل زوجني يف احلكم ما] 73[

 1839 .................................................................... خانواده احكام: دوم فصل

 1840 ....................................................... شوهر و زن متقابل حقوق] 74[

 1841 ................. كند؟ خدمت خود عروس به است موظف شوهر، مادر ايآ] 75[

 شيآسا تا كند صرفنظر ش،يخو ي خانواده با يزندگ از تواند مي متأهل فرزند] 76[
 1842 .........................................................كند فراهم را رشهمس و خود

 1842 ......... اند نكرده ازدواج كه شوهر، برادران منزل در زوجه سكونت حكم] 77[

 1843نشيد و عقل نقصان و) پهلو( هدند بخش نيتر كج از زن نشيآفر: مفهوم] 78[

 1845 ...................................................... نافرمان همسر بيتأد نحوه] 79[

 1847 ................................ عذر بر بنا شوهر نيتمك از زوجه امتناع حكم] 80[
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 1847 ......... است آورده ايدن به دختر كه ليدل نيا به همسر كردن تياذ حكم] 81[

 1849 ....................................................... همسر نينفر و لعن حكم] 82[

 1850 ............................................ شيدارائ غصب و همسر زدن حكم] 83[

 1851 ................................شاوندانيخو ديبازد و ديد از همسر منع حكم] 84[

 1852 ..................................................... شوهر اخالقي بد ي معالجه] 85[

 1855 ........................................ شوهر آزار و تياذ برابر در كردن صبر] 86[

 1856 ............................. غيرت امر در شوهر تيحساس با برخورد روش] 87[

 1857 ............................................ خواند ينم نماز كه يمرد با يزندگ] 88[

 1858 ............................................................ نماز يب زن با يزندگ] 89[

 1859 ..................................... مخارج ي نهيزم در شوهر و زن ي فهيوظ] 90[

 1860 .................... كند ينم خرج زنش بر كه يمسافر شوهر نداشتن ارياخت] 91[

 1861 ......................................................... ضيمر همسرِ ي معالجه] 92[

 1862 ................................... او ي اجازه بدون بخيل شوهر مال برداشتن] 93[

 1863 .......................................................... شوهر هيعل زن كيتحر] 94[

 1863 ........................... باشد كانينزد از اگرچه است ملعون دهنده بيفر] 95[

 1864 ......................... دهد انجام خودش را منزل يكارها خانم است بهتر] 96[

 1865 ................................................... ازدواج سالگرد در نداد هيهد] 97[

 1866 ................................................................. زفاف شب آداب] 98[

 1866 ......................................... شوهر و زن يهمخواب و زشيآم آداب] 99[

 1867 ................................................. شوهر و زن شدن لخت حكم] 100[

 1868 ...................................... بخواند را يهمخواب يدعا تواند يم زن] 101[

 1869 است مردان مخصوص ،يجنس يكينزد تكرار زا قبل گرفتن وضو حكم] 102[

 1869 ....................... رديبگ كام تواند يم زنش بدن يقسمتها كدام از مرد] 103[

 1870 ............................................... )دبر( عقب راه از زن با زشيآم] 104[
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 1872 .............................................. ندارد ياشكال پستان ريش دنيمك] 105[

 خواست به شدن دار بچه و شد يراض بايد فرموده، نصيب يتعال اهللا آنچه به] 106[
 1872 .................................................................................... ستاو

 1873 ................................................ شدن باردار از يريجلوگ حكم] 107[

 1874 .................... عذر بدون اي عذر سبب به يباردار از يريجلوگ حكم] 108[

 1875 ................................................................. آن حكم و عزل] 109[

 1877 ........................................................... يمصنوع حيتلق حكم] 110[

 1878 ................................. است ربهت آن انجام از يمصنوع حيتلق ترك] 111[

 1879 ............................................................. يهمسر چند حكم] 112[

 1880 ............................................. يهمسر چند بودن زيجا حكمت] 113[

 1883 ....................... است؟ شرط مجدد ازدواج يبرا اول زن تيرضا ايآ] 114[

 1885 ................................ آن حكمت انيب و زوجات تعدد ي هيآ شرح] 115[

 1887 ........................................ زوجات تعدد اتيآ در عدالت يمعنا] 116[

ه صلَّى امبريپ ازدواج حكمت] 117[  1888 ................ زن نه با وسلَّم وآله علَيه اللـَّ

 1890 ............................................... زنان نيب تنوب يشرع ي قهيطر] 118[

 را عدالت ديبا همسران از يكي بودن معذور صورت در گذراندن شب در ايآ] 119[
 1891 ............................................................................. كرد؟ تيرعا

 1892 ................................ ماند شب كي از شيب يزن هر شيپ توان يم] 120[

 1893 ................................................................... هاعده و طالق: سوم فصل

 1894 ........................ طالق از قبل شوهر و زن نيب سازش يها حل راه] 121[

 1896 .............. شوهر دست در آن بودن حكمت و ليدل بدون طالق حكم] 122[

 1898 .. نباشند يراض مادر و پدر هرچند مصلحت، خاطر به طالق بودن زيجا] 123[

 او از دينبا دهد، طالق را زنش كه خواست فرزندش از ليدل بدون مادر اگر] 124[
 1899 .............................................................................. كرد اطاعت
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 1900 .............................. شوهر بودن ميعق بخاطر طالق يتقاضا حكم] 125[

 واقع شده، ثابت آن خالف بعداً كه شده داده يكار براساس كه يطالق] 126[
 1900 .................................................................................. شود ينم

 1901 ................................................آن حكم و يبدع طالق تيفيك] 127[

 1901 ................................................ كلمه كي با ثالث طالق حكم] 128[

 1902 ..................................... آن احكام و كردن طالق سه يها حالت] 129[

 1906 ................................ شود؟ يم واقع طالق اراده، و يقلب تين با ايآ] 130[

 1906 خانه از شده داده يرجع طالق كه يزن كردن رونيب اي رفتن رونيب حكم] 131[

 1907 ......................................................... يرجع طالق حكاما از] 132[

 1908 .... شود ينم واقع طالق آن سبب به كه يناراحت و خشم حاالت تيفيك] 133[

 1909 ......................................... :دارد حالت سه شدن نيخشمگ نيبنابرا

 1910 ............................. شوهر نداشتن دوست زمان در آن جواز و خلع]134[

 1910 .......................... است ضيح كي فقط اش عده كرد، خلع كه يزن] 135[

 1912 ............................................. هيمهر از شيب با كردن خلع حكم] 136[

 1912 ................................................................. آن حكم و الءيا] 137[

 1913 ........................................................ آن حكم و ظهار تيفيك] 138[

 1914كند ينم قطع است واجب ها آن در افطار كه روزهايي ظهار ي كفاره ي روزه] 139[

 1914 .................................. آن از كي هر ي اندازه و يشرع يها عده] 140[

 1916 ..............................................زنان يبرا عده گذراندن حكمت] 141[

 1918 ................................... يپزشك يها روش با يحاملگ تشخيص -]142[

 1918 .............. ندارد يا عده شده داده طالق يجنس زشيآم از قبل كه يزن-]143[

 1919بگذارند عده ديبا رديبم شوهر اگر نشده همبستر او با شوهرش هنوز كه يزن-]144[

 1920 .. ستين يگريد ي عده به ازين و گردد يم واقع عده ياثنا در دوم طالق] 145[
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 نشسته اش عده به و يافته وفات شوهرش كه زني براي نبايدها و بايدها] 146[
 1920 ...................................................................................... است

 1920 ............................................ رهبران و پادشاهان براي عزاداري] 147[

 1922 ............................ ست؟يچ حكم شود مسلمان يحيمس شوهر اگر] 148[

 1924 ................................ ست؟يچ حكم شود مسلمان يحيمس زن اگر] 149[

 1925 .................................................................. رضاع و نسب: چهارم فصل

 1926 .......... پدرش به آمده ايدن به ماه شش از بعد كه يكس انتساب صحت] 150[

 1926 .......................... شود يم داده نسبت مادرش به فرزند لعان، از بعد] 151[

 1927 ....................... ند؟هست مشروع خواند ينم نماز كه يزن فرزندان ايآ] 152[

 به مادرش تابع ياساس چه بر و شود يم پدرش تابع فرزند ياساس چه بر] 153[
 1927 .......................................................................... د؟يآ يم حساب

 1928 .............................................................. پدر نام دادن رييتغ] 154[

 رفته،يپذ يخواندگ فرزند به را او كه يكس نسب به خوانده پسر كردن ملحق] 155[
 1930 ............................................................................... است حرام

 1931 ............................. شود؟ يم ثابت پدرش به وقت چه فرزند نسب] 156[

 1932 ................... است حرام شوهرش اسم به را خودش زن دادن نسبت] 157[

 1932 ................................... د؟يآ يم شمار به نسب در يبيع شغل، ايآ] 158[

 1933 ......... )هستند اعتماد مورد شانيها نسب مورد در مردم: (عبارت يمعن] 159[

 1933 ................................................................. رضاعت طيشرا] 160[

 1935 .............................. باشد يسالگ دو از قبل كه است معتبر يرضاعت]161[

 1936 .................................................. ]بزرگسال به ردادنيش حكم] [162[

 1937 ............................. گردد يم مترتب يشرع رضاعت بر كه ياحكام] 163[

.... باشد يم او يرضاع خواهر زنش، يشخص كه شود مشخص چنانچه -]164[
 1938 ................................................................. كند؟ چكار يكس نيچن
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 1939 ......................................................... مشكوك رضاعت حكم]165[

 1939 .............. ستين محرم اش يرضاع فرزند همسر يبرا يرضاع پدر –] 166[

 1942 ........................................................................ پانزدهم باب

 1943 .................................................................. سوگندها احكام: اول فصل

 1944 ................................ آن شكستن و يتعال اهللا به خوردن سوگند اديز] 1[

 1944 ............................................... خورد يم قسم اديز كه يكس حكم] 2[

 1946 .......................................... دروغ و راست به خوردن سوگند اديز] 2[

 1948 ........................ نيمي ءكفاره و....مستمر صورت به) واهللا( گفتن حكم] 4[

 ميگو يم من كه آنچه ها آن اما كنند؛ نيچن ديبا فرزندانم كه خورم يم سوگند] 5[
 1949 ....................................................... ست؟يچ حكم دهند، ينم انجام

 1950 ..................................................... قرآن به خوردن سوگند حكم] 6[

 1951 ........................................... تعالى اهللا نام ريغ به خوردن قسم حكم]7[

ه صلَّى امبريپ به خوردن سوگند] 8[  1954 ........................... وسلَّم وآله علَيه اللـَّ

 كه حالي در دهم؛ مي انجام را كار فالن بخوردكه سوگند طالق به كه يكس حكم]9[
 1956 ........................................................................ ندهد انجام را آن

 1958 .............................................................. نيمي كفارهء احكام: دوم فصل

 كفاره كي فقط آن در ايآ بخورد، قسم نوع كي از متعدد يها زيچ بر يكس اگر] 10[
 1959 .................................................................... نه؟ اي كند يم تيكفا

 1960 ......................................... كفاره در دادن غذا از قبل گرفتن روزه] 11[

 1961 ............. شود؟ يم الزم براو كفاره ايآ بخورد سوگند دروغ به يكس اگر] 12[

 را كار آن يفراموش يرو از سپس و كند ينم را كار فالن كه خورد سوگند اگر]13[
 1962 ................................................................................. داد مانجا

 1964 ........................................................................ نذر احكام: سوم فصل

 1965 ..................................... است الزم آن به وفا اما است؛ مكروه نذر] 14[
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 1966 ............................................................. نذر جهت تغيير حكم]15[

 1968 ......................................................... نذر به يوفا ريتأخ حكم]16[

 1969 ................................................. شهادت و قضا: شانزدهم باب

 1970 ........................................................................... قضاوت: اول فصل

 ارجاع ياسالم ريغ يدادگاهها به را خود قضاوت است مجبور كه يكس حكم] 1[
 1971 ....................................................................................... دهد

 1971 .............................. دعوا طرف دو از يكياز يقاض يِِدار جانب حكم]2[

 اجتهادش در كه يكس يبرا اجر دو داشتن« ثيحد از استفاده با كه يكس حكم] 3[
 را خودش واهدخ يم »كند اشتباه كه يكس يبرا اجر كي و ديمايپيم را ثواب راه

 1972 .................................................. كند هيتوج را شيخطا و دينما تبرئه

 1973 ... كند افتيدر رشوه تا كند يم يتراشمانع حكم، ياجرا در كه يكس حكم] 4[

 كه ليدل نيا به عموم، يمدع يبرا نامناسب و زننده كلمات بردن كار به محك] 5[
 1974 .................................... كند ثابت هيعل يمدع بر را جرم تا كند يم تالش

 1977 ........................................................ يگواه و شهادت احكام: دوم فصل

 1978 ............................................... گناهكار افراد از يپوش پرده حكم] 6[

 1978 ....................... مسلمانان از يپوش پرده خاطر به شهادت از امتناع حكم]7[

 وعده خالف اما دهد؛ ينم شهادت يگريد هيعل دهد يم وعده كه يسك حكم]8[
 1980 .................................................................................... كند يم

 1980 .................................................. يگريد شهادت بر شهادت حكم]9[

 1982 .................................................................. آداب: هفدهم باب

 1983 .......................................................... آن آداب و ميكر قرآن: اول فصل

 1984 ...................................................... ميكر قرآن گفتن ترك حكم] 1[

 1986 .......................................................... ميكر قرآن حفظ لتيفض] 2[

 1989 ..................................................... ميكر قرآن كردن حفظ روش] 3[
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 1989 ............................... قرآن دادن ادي و ميتعل برابر در مزد گرفتن حكم] 4[

 1990 .................................................. ميكر قرآن كردن فراموش حكم] 5[

 1991 ............................... آن گفتن ترك مفهوم و ميكر قرآن تالوت حكم] 6[

 1992 ........................... شود؟ يم خوانده بلند يصدا با قرآن مسجد، در ايآ] 7[

 1993 .................................................. ميكر قرآن تالوت يبرا اجتماع] 8[

 1994 ................................... ميكر قرآن نخواند هنگام به شدن كج حكم] 9[

 1995 .......................................................... قرآن يرو نوشتن حكم] 10[

 1996 ....................................................... قرآن يرو گذاشتن ستاره] 11[

 1996 ................. انتظار در يتلفن تماس در قرآن شده ضبط يصدا گذاشتن] 12[

 1998 ............اخبار به دادن گوش خاطر به قرآن يصدا كردن خاموش حكم] 13[

سفره عنوان به شده نوشته يذكر اي قرآن آن در كه ييكاغذها از استفاده حكم] 14[
 1998 .................................................................................... غذا ي

 1999 ......................................... ندارد ياشكال يقرآن اتيآ با زدن مثال] 15[

 2000 ....................... .ستين زيجا يشوخ در ميكر قرآن اتيآ بردن كار به] 16[

 2001 . ييدستشو به ميكر قرآن) صوت ضبط نوار( يكاستها با شدن وارد حكم] 17[

 2001 ...................... يعرب ريغ حروف با اذكار و يقرآن اتيآ نوشتن حكم] 18[

 2003 ....................................... شاوندانيخو و فرزندان و نيوالد حقوق: دوم فصل

 2004 .................................................... مادر و پدر از يننافرما حكم] 19[

 2004 ............................................... آن ضوابط و مادر و پدر با يكين] 20[

 2006 ......................... مادر و پدر از ،يخصوص امور از يبعض كردن پنهان] 21[

 2007 ............................ يتعال اهللا تيمعص در مادر و پدر از اطاعت حكم] 22[

 2008 ...................................................... گناهكار پدر با فرزند ادب] 23[

 2010 ................ است بهتر ها آن يسو از دادن صدقه از ومادر پدر يبرا دعا] 24[

 2011 ............ هاست آن به يكين ي زمره از مادر و پدر وفات از بعد كار پنج] 25[
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 2012 ............................................ جهاد در ومادر پدر از گرفتن اجازه] 26[

 2015 ............................................... اسالم در فرزندان تربيت فضيلت] 27[

 2016 ............................................................. دختران تيترب ثواب] 28[

 2018 .............................. مادر؟ اي است پدر حق ايآ...فرزندان يگذار نام] 29[

 2019 ................................ برادرانش گريد بر پسران از يكي دادن حيترج] 30[

 2020 ...................................... مجرّد و متأهل فرزندان مخارج پرداختن] 31[

 2021 ............ داد حيترج هبه دادن در را پسران از يبعض توان يم كه يموارد] 32[

 2022 ......................... ها آن گفتن ناسزا و فرزندان بر فرستادن لعنت حكم] 33[

 2024 ................................... ست؟يچ آن حكم و ست؟يچ كردن مجبور] 34[

 2024 ................................................................... رحم صله حكم ]35[

 2026 .................................................................. واناتيح حقوق: سوم فصل

 2027 ............................. )باز ابن خيش پاسخنامه( اسالم در وانيح حقوق] 36[

 2033 ............................................ :است مستحب ليذ امور جمله آن از

 بر يعلم يها تجربه و شاتيآزما انجام مورد در هيپا بلند يعلما ئتيه هيانيب] 37[
 2035 .................................................................................. واناتيح

 2036 ............................................................................. :تذكرات

 2038 ................................. وانيح گوش كردن سوراخ و پاره داغ، حكم] 38[

 2040 ................................... قفس رد آن گذاشتن و پرندگان با يسرگرم] 39[

 2040 ............................................................... سگ پرورش حكم] 40[

 2041 ................................................. واناتيح يمصنوع يساز بارور] 41[

 2042 ......................................... خانه در موجود حشرات كشتن حكم] 42[

 2044 .................................................................. نتيز و لباس: چهارم فصل

 2045 ................................................................... ازار اسبال حكم] 43[

 2047 ..... است؟ تكبر مخصوص پا شتالنگ از شلوار گذاشتن تر نييپا حكم ايآ] 44[
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 2049 .................................................. الماس و طال از مردان استفاده] 45[

 2052 ........................ .است شده داده طال آب كه ساعتي از مردان استفاده] 46[

 2053 ................................................... نقره و طال ظروف از استفاده] 47[

 2055 ............................................... مردان براي الط بودن حرام علت] 48[

 2057 .....................................................كوتاه شلوار با كردن ورزش] 49[

 2058 ....................... )جبرين ابن شيخ( كوتاه شلوار با كردن ورزش حكم] 50[

 2058 ......................................................... پوستي هايكت پوشيدن] 51[

 2060 .............................................. مردان براي ابريشم پوشيدن حكم] 52[

 2060 ..................................... مردان براي زنجير آويختن دنگر به حكم] 53[

 2061 ................................................................... مو كاشتن حكم] 54[

 2062 ...................................................... زيبايي جراّحي عمل حكم] 55[

 2063 ........................................... سياه رنگ با ريش كردن رنگ حكم] 56[

 2064 ...................................................... الكلي هاي عطر از استفاده] 57[

 2065 ................................................. مردان براي كشيدن سرمه حكم] 58[

 2065 ................................. زينت براي ها قفسه در پرندگان حبس حكم] 59[

 2066 ............ حمام از ييقسمتها به دادن طاليي روكش و عكسها زدن حكم] 60[

 2068 .................................................... سرگرمي و بازي و موسيقي: پنجم فصل

 2069 ..................................................................... موسيقي حكم] 61[

 2070 .................................................... ترانه هايكاست تجارت حكم] 62[

 2072 ............................ موسيقي هاي جشنواره و كنسرت يبرگزار حكم] 63[

 2073 ........................................................ مردمي هاي نمايش حكم] 64[

 2073 ........................................................ اسالمي هاي سرود حكم] 65[

 2076 ................................................ سرگرمي و موسيقي آالت حكم ]66[

 2078 ......................... گردد يم بر آن مضمون حكم به واقع در شعر حكم] 67[
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 2078 ....................................... آن داليل و ترانه و كشيدن سيگار حكم ]68[

 2079 .............................................................. سيگار كشيدن حكم ]69[

 2080 ................................................ است جاهليت نماد از زدن كف] 70[

 2081 ..................................... حيوانات براي زنگوله كردن آويزان حكم] 71[

 2082 ........................................................... شطرنج و ورق با بازي] 72[

 2082 ......................................نماز اوقات غير در شطرنج با بازي حكم] 73[

 2084 ............................................................. روميزي فوتبال حكم] 74[

 2085 ................................................................... أونو بازي حكم] 75[

 2085 ........................ )مونوبولي( بازي مورد در افتا يدائم انجمن ي هيبيان] 76[

 2087 .......................................... اسالم در جايز هاي ورزش از بعضي] 77[

 2087 .............................................................. بوكيمون بازي حكم] 78[

 2089 ................ بوكيمون هاي بازي و ها فيلم مورد در افتا دايم كميته بيانيه] 79[

 2090 ...................................................................... چيست؟ بوكي

 2090 .......................................................................... :آن شيدايپ

 2091 .............................................................. :بوكيمون بازي روش

 2092 .............................................. :بازي اين در شرعي هاي ممنوعيت

 2094 ......................................................................... :صليب -ب

 2094 ........................................................... :ها زاويه و ها مثلث -ج

 2094 ....................................... :شنتوي عقيده از يينمادها و ها اشاره -د

 2095 ........................................................ يورزش يها زهيجا حكم] 80[

 2096 ............................... كوال پپسي ورزش دوره در شدن شريك حكم] 81[

 2098 .................. يباز گاو و آزاد كشتي و) يزن مشت( بازي بوكس حكم] 82[

 2099 ................................................................... :بازي بوكس: اول

 2100 .................................................................... :آزاد كشتي: دوم
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 2101 ........................................ ):يباز گاو( گاوها با گرفتن كشتي: سوم

 2101 ............................................ اينترنت ي شبكه در وقت گذراندن] 83[

 و مبتذل هاي مجله مورد در افتا و علمي هاي پژوهش دايم كميته بيانيه] 84[
 2103 ............................................................................... آن خطرات

 2108 .................................................. صحابه نقش كردن بازي محك] 85[

 2108 .......................................... تلويزيوني هاي سريال تماشاي حكم] 86[

 2109 ......................)ماطاش طاش( سريال مورد در افتا و دايم كميته بيانيه] 87[

 2113 ...................... )باز ابن عالمه از يگفتار( اي ماهواره هاي آنتن حكم] 88[

 2116 ....... )عثيمين ابن شيخ از يگفتار) (اي ماهواره( بشقابي هاي آنتن حكم] 89[

 2117 ...................................... ييويدئو و مبتذل نوارهاي تجارت حكم] 90[

 2118 ........................................ آن تماشاي و تلويزيون نگهداري حكم] 91[

 2119 ........................... .نيست جايز آنچه و است جايز تلويزيون در آنچه] 92[

 2120 ................................................ اخالقي هاي زشتي و ها خوبي: ششم فصل

 2121 ................................................................. روي ميانه ومِمفه] 93[

 2123كنيم محافظت و پاسداري اسالمي شريعت اجراي و امنيت نعمت از چگونه] 94[

 2124 .................................. .باشد شكلي و هيأت چه به بايستي مسلمان] 95[

 2125 .................................. است بهتر و برتر باشد تر پرهيزگار كس هر] 96[

 2125 ............................... .است برتري مالك و افتخار نشانه الهي تقواي] 97[

 2134 ................... شود مي مجلس وارد كه كسي براي كردن سالم در سنت] 98[

 2139 .......................................... آيد مي كه كسي براي شدن بلند حكم] 99[

 2140 ............................... :دارد حالت سه اند گفته علما چنانكه شدن بلند

 2141 ............................... بزرگان هاي دست بوسيدن و شدن كج حكم] 100[

 2143 ........................................... دست با اشاره با كردن سالم حكم] 101[
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 ناپسند را ها شغل آن مردم چه گر است جايز مباح هاي شغل در كردن كار] 102[
 2144 ..................................................................................... بدانند

 2145 ............................ كودكان براي دروغين هاي ستآندا نوشتن حكم] 103[

 2145 ......................................... ناطق حيوان به انسان توصيف حكم] 104[

 2146 ...................................................................... توريه حكم] 105[

 2147 ................................................ خود از تعريف و تمجيد حكم] 106[

 2148 .....................................................:دارد حالت چهار ستايي خود

 2148 ............. باشد آن به نيازي كه آن بدون بيعر غير كلمات بردن كار به] 107[

 2149 .................................. حافظي خدا هنگام به شهادتين تلفظ حكم] 108[

 2150 ................................................ دين از جوانان انحراف اسباب] 109[

 2151 ................................ جوانان گريزي دين يمعالجه راههاي مهمترين

 2152 ........................................ نيست ما مشكالت حل راه تظاهرات] 110[

 2152 ..................... آنان به رساندن زيان هدف به ديگران آوردن سخن به] 111[

 2153 ......................... آن گرفتن پس سپس و دادن بخشيدن وعده حكم] 112[

 2154 .............................................. آن مضرات و چيني سخن حكم] 113[

 2155 ........................................................... چهره دو انسان حكم] 114[

 2156 ................................ كننده غيبت و چين سخن با همنشيني حكم] 115[

 2157 ...................................... نصيحت و خواهي خير خاطر به غيبت] 116[

 2158 ............................................................ علما از جويي عيب] 117[

 2160 .... ايشان ينماينده و حاكم به ظالم عليه شكايت و دادخواست يارائه]  118[

 2161 ................. كرد نصيحت را او بايد كند مي غيبت ديگران از كه كسي] 119[

 2162 ....................... كند مي غيبت ديگران از كه كسي با رابطه قطع حكم] 120[

 2164 .................................................... آن سوء آثار و غيبت حكم] 121[

 2165 ............................................ يكديگر بر زشت لقبهاي گذاشتن] 122[
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 شيرين با شود خاطر انبساط و شادي باعث كه پسنديده و نيكو سخنان گفتن ]123[
 2166 ................................................................... گويي لطيفه و سخني

 2166 ....... آنان بر زشت لقبهاي نگذاشت و معلمها خانم كردن مسخره حكم] 124[

 2167 ................................................ خفي شرك و حساسيت عالج] 125[

 2169 ....................... هست؟ خوبي چيز حسادت در آيا... حسادت حكم] 126[

 2170 ........................................ نمود دور خود از را حسادت چگونه] 127[

 2171 ............................ است حسادت بيماري قلبش در كه كسي عالج] 128[

 2173 ........................................................................دعا و توبه: هفتم فصل

 2174 ................... )عثيمين ابن شيخ از گفتاري( آن شرايط و توبه تعريف] 129[

 2175 ........... :باشد فراهم آن در شرط جپن اين كه است اي توبه نصوح، ي توبه

 2176 ................................ آن عالج راه و ايمان حالوت و لذت فقدان] 130[

 2178 ....................... م؟كن كار چه... شكنم مي را توبه سپس كنم مي توبه] 131[

 2181 ................................................ .استقامت از بعد انحراف عالج]132[

 2183 .............................. آورد مي دليل تقدير از و كند مي گناه كه كسي] 133[

 2185 ...................................... حرام كارهاي ارتكاب براي تفكر حكم] 134[

 2186 ............................................. دادنش فريب چگونگي و شيطان] 135[

 2187 ........... .شوند مي بركت رفتن بين از سبب و عقوبت اسباب از نگناها] 136[

 2189 ....................................................... كبيره گناه مرتكب حكم] 137[

 2191 .......... است كبيره گناه مرتكب كه حالي در كند وفات كه كسي حكم] 138[

 2192 ............................................................ ايمان تقويت كيفيت] 139[

 2193 ........... دهد نمي انجام را آن اما داند مي را نوافل پاداش كه كسي حكم] 140[

 2193 ................................................................... سنگدلي عالج] 141[

 2194 ................................................ كنيم دفع را ها وسوسه چگونه] 142[

 2196 .................................................دعا در دستها كردن ندبل حكم] 143[
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 2198 ........................................... دعا از بعد) شاءاهللا ان( گفتن حكم] 144[

 2199 ...................................... غيره و منازل درب بر دعا كردن آويزان] 145[

 2199 ......................................................... دعا اجابت عدم اسباب] 146[

 2203 .................... كند؟ كار چه نشود اجابت دعايش و كند دعا كه كسي] 147[

 2204 ........................................... كانيون صالحان از دعا طلب حكم] 148[

 2205 ...................................................... فرزندان حق در بد دعاي] 149[

 2207 ......................................................... طب يفتاوا: هژدهم باب

 2208 ..................................................................... دارو و درمان: اول فصل

 2209 .............................................................. مداوا و معالجه حكم] 1[

 2210 .......................................... ندارد منافاتي قديرت به ايمان با معالجه،] 2[

 2211 ............................................................. مريض طهارت كيفيت] 3[

 2211 .......................................................... :مريض گرفتن وضو: اول

 2213 .......................................................................... مريض نماز

 2215 ..................................................... پزشك فتواي به مريض عمل] 4[

 2215 ............................................. سنتي پزشكان قبال در اسالم موضع] 5[

 2216كافر؟ زن پزشك به يا كند مراجعه مسلمان مرد پزشك به زن است بهتر آيا] 6[

 2217 ................................ ماهانه عادت انيجر براي دارو از استفاده حكم] 7[

 2217 ...................... كنند كار چه ها بيمارستآن در را انسان شده قطع اعضاي] 8[

 2218 ........................................ سقط از بعد احكام و جنين اسقاط حكم] 9[

 2219 ................................................................... :اسقاط حكم اول

 2220آورند مي دنيا به ناقص فرزندان كه زناني براي رحم هاي لوله بستن حكم] 10[

 2221 ............................................................. جمعيت كنترل حكم] 11[

 2222 ...................................... معوج و كج هاي دندآن كردن برابر حكم] 12[

 2223 ............................................................. دندان طاليي روكش] 13[
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 2223 ...................................... عيب كردن دور براي پالستيكي جراحي] 14[

 2225 .......................................... زيبايي براي پالستيكي جراحي حكم] 15[

 2226 ............................................ يپزشك آموزش براي شكافي كالبد] 16[

 2228 ......................................... پزشكي آموزش قصد به شكافي كالبد] 17[

 2229 ...................................... شكافي كالبد قصد به اجساد خريد حكم] 18[

 2229 .............................................. كافر مرده استخوان شكستن حكم] 19[

 2230 ........................ است مشكوك قتلش كه جسدي شكافي كالبد حكم] 20[

 2230 ....................... اعضا پيوند مورد در رتبه يعال علماي لسمج مصوبه] 21[

 رأي. نيست جايز شده مغزي مرگ دچار كه انساني اعضاي آوردن بيرون] 22[
 2231 ................................................................. :پايه بلند علماي هيئت

 2232 ........................... كنند مي اهدا خون كه كساني هداياييبه دادن حكم] 23[

 2232 ......................................... :داد پاسخ بررسي از پس افتا دايم كميته

 شود، اهدا بيمارستاني به خون، كه اين به گذاشتن شرط خون اهداي در آيا] 24[
 2233 .............................................................................. است؟ جايز

 2234 .................................................... مسلمان به كافر خون تزريق] 25[

 2235 ......................... مداوا قصد به ديگر جايي به مكه از زمزم آب بردن] 26[

 2235 ................................... روماتيسم معالجه براي النگو پوشيدن حكم] 27[

 2237 ......... )نيميعث ابن از يگفتار( روماتيسم معالجه براي دستبند از استفاده] 28[

 2239 ...................................... حيوان موي و ها دستبند با معالجه حكم] 29[

 2240 .......................................................... مخدرات با مداوا حكم] 30[

 2241 ......................................................... موسيقي با معالجه حكم] 31[

 2241 ....... مجذوم از فرار به امر حديث و بيماري ريتأث عدم حديث بين جمع] 32[

 قرآن آيات با است مادر شكم در كه يا بچه مورد در پزشكان صيتشخ آيا] 33[
 2243 ............................................................................ دارد؟ تعارض
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 2245 .................................... جراحي عمل در بيماران وفات و پزشكان] 34[

 2246 ................................................................ درماني بيمه حكم] 35[

 2248 ........................................................................ تعويذ و دم: دوم فصل

 2249 ........................ دارد؟ منافات خدا بر توكل با) افسون و دم( رقيه آيا] 36[

 2249دهيد انجام را ذيل كارهاي... مسنون روش با زدن دم و شرعي رقيه زمينه در] 37[

 2250 ................... آن فروش و تعويذ ،)افسون و دعا( رقيه احكام از يبرخ] 38[

 2254 ...................... شود مي خوانده دعا او بر كه كسي و خوان دعا شرايط] 39[

 2256 .................................... باشد؟ علما از خوان دعا كه است الزم آيا] 40[

 2257 ............................ كند دم را خودش شخصاً انسان كه است آن بهتر] 41[

 2258 .......... ديگران از آن طلب كراهت و ديگران بر خواندن دعا بودن جايز] 42[

 2259 ............................... .شود معالجه شرعي يدعاها با مريض چگونه] 43[

 2261 .......................................... آن برابر در گرفتن مزد و قرآن با دعا] 44[

 2262 ........................ دادن مزد و دعا خواندن برابر در گرفتن مزد آداب از] 45[

نا تُربة(... حديث توضيح] 46[  2264 ................................ ..)بعضنا بريقةِ  أرضِ

 دعا به مسلمان تشويق( و) شرك به خوان دعا توصيف( يثحد بين جمع] 47[
 2264 ................................................................. )برادرش براي خواندن

 2266 ............................................. دارد؟ خاصي دعاهاي كردن دم آيا] 48[

 2267 .................. مشخصي بيماريهاي براي مشخصي آيات صتخصي حكم] 49[

 2269است ثابت وسلم وآله هيعل اهللا يصل پيامبر از كه شرعي يدعاها از بعضي] 50[

 2270 ................. اند شده خوانده شفا طلب براي است ثابت كه يهاي سوره] 51[

 2272 ..................................................... است جايز آب در كردن دم] 52[

 2274 ........................ نآ امثال و مرهم و روغن و برآب خواندن دعا حكم] 53[

 كردن دم البته است، جايز شده دم آن يرو قرآن آيات خواندن با آب نوشيدن] 54[
 2276 ................................................................ است بهتر ماريب يرو بر



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   76 
  

 2279 .................................................................... وسواس عالج] 55[

 2280 ........................................................... رواني افسردگي عالج] 56[

 2282 ......................................... دعا خواندن با رواني بيماريهاي عالج] 57[

 2284 .............................................. قرآن با جسمي بيماريهاي معالجه] 58[

 2285 ................................... بلندگو با زيادي افراد بر خواندن دعا حكم] 59[

 2285 ............. قرآن آيات خواندن هنگام به ددر محل بر كشيدن دست حكم] 60[

 2287 ................. كند؟ برهنه كننده دم و خوان دعا براي را درد محل زن آيا] 61[

 2287 ................................ زن بر خواندن دعا هنگام چشمها بستن حكم] 62[

 2288 ................ نيست خلوت حكم در بيشتر و زن دو بر همزمان كردن دم] 63[

 خوانده دعا آن بر كه بيآ از دارد نفاس كه زني و حائض و جنب استفاده حكم] 64[
 2289 ................................................................................ است شده

 2289 .................................... خواني دعا مخصوص هاي مطب بازكردن] 65[

 2290 ..................................................... آب ظرفهاي بر خواندن دعا] 66[

 2290 ........................... خواندن دعا هنگام بيمار كردن اذيت و زدن حكم] 67[

 2291 ............. هستند شريعت مخالف كه دعاهايي خواندن از داشتن حذر بر] 68[

 2293 .......................... شود مي خوانده زدگي عقرب براي كه دعايي حكم] 69[

 2294 ...................................................... قرآني آيات با تعويذ حكم] 70[

 2295 ............................................................... »السم بطاسة« محك] 71[

 2296 ................................ »الزلزلة« سوره با كردن دم مورد در اي خرافه] 72[

 2297 ......................... پرندگان از مزرعه حمايت براي تعويذ نوشتن حكم] 73[

قَى إِنَّ «: حديث معني] 74[ ئِمَ  الرُّ التَّامَ ةَ  وَ لَ التِّوَ كٌ  وَ ْ  2298 ................................ »رشِ

 2300 .............................................................................. سحر: سوم فصل

 2301 ................................................. آن عالج و زخم چشم قتيحق] 75[

 2306 ......................... )نيميعث ابن خيش( آن عالج و يزدگ چشم قتيحق] 76[
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 چشم عالج انيب. ندارد يمخالفت قرآن اتيآ با زخم چشم ريتأث به بودن معتقد] 77[
 2308 ...................................................................................... زخم

 2310 .............................................. زند يم چشم را انسان جن يگاه] 78[

 2311بكنند؟ ديبا چه شده زده چشم و زننده چشم ست؟يچ نزد چشم و سحر فرق] 79[

 2312 ...... كار نيا ي معالجه و زند يم زخم چشم را گرانيد كه يكس يسزا]  80[

 2314 .................................. آن تيفيك و خوردن چشم از اطياحت زجوا]  81[

 2315 ..................... رساند ينم بيآس يكس به ياله حكم بدون زننده چشم] 82[

 2316 ................................... دنخور چشم ترس از چوب كردن سوراخ] 83[

 زيجا يزدگ چشم ي معالجه ي برا اهانيگ و يمعدن نمك با گرفتن بخور ايآ] 84[
 2317 ...................................................................................... است

 2317شد؟ خواهد شتريب او پاداش رديمب بد چشم اصابت سبب به كه يكس هر ايآ] 85[

 2318 ............................................. زند؟ يم چشم را مسلمان كافر ايآ] 86[

 2318 ........................................... زند يم چشم قصد بدون فرد يگاه] 87[

 و كند غسل كه بخواهند زننده چشم از زخم چشم عالج يبرا كه است زيجا] 88[
 2318 ........................................................... دهد انجام را كار نيا ديبا او

 2319 ......................................... جمادات بر خواندن بد نظر دفع يدعا] 89[

 2320 .... سحر عالج يبرا شود دم كه يكس و خواننده دعا يبرا يراهنمائ چند] 90[

 2321است؟ يگرفتگ مثالًجن كه دهد صيتشخ را يماريب تواند يم خواننده دعا ايآ] 91[

 2322 .......................................... آن وعالج يزدگ جن و جن قتيحق] 92[

 2328 ................. است شده جادو كه يفرد ي معالجه يبرا كامل يا نسخه] 93[

 2332 ...................................................... سحر عالج يشرع يراهها] 94[

 نيا شود همبستر زنش با تواند ينم جادو سبب به يكس يبرا مجرّب عالج] 95[
 2335 ...................................... ستا سحر انواع نيتر دردناك و نيتر سخت

 2336 .................. كنند يم حفاظت حسادت و جادو از را انسان كه يكار از] 96[
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 2337 .................................. آن عالج و بد چشم و جادو اصابت اسباب] 97[

 2338 ....................... ميده نجات ها جن آزار و تياذ از از را خود چگونه] 98[

 2339 .... بخواند قرآن و دعا خودش بر ديبا و كند يرويپ جن از دينبا زده جن] 99[

 2340 ........................................ سحر ي لهيبوس سحر كردن باز حكم] 100[

 2342 ........................................ كاهنان شيپ معالجه يبرا رفتن حكم] 101[

 2343 .......................................... كاهنان نزد معالجه يبرا رفتن حكم] 102[

 2344دهد يم انجام ساحرانه يكارها و دهد يم ذيتعو كه يا خواننده دعا حكم] 103[

 2347 .............. باشد ديمف اگر يحت است حرام مشرك، خوانِ دعا نزد رفتن] 104[

 يدور ديبا بازها شعبده گريد از و كنند يم احضار را ها جن كه يكسان از] 105[
 2348 ...................................................................................... نمود

 2350 ............................ بازان شعبده و جادوگران و ساحران يها نشانه] 106[

 2351 ................. بازان شعبده و جادوگران و ساحران يها نشانه از برخي] 107[

 2353 ......... بدن حفظ يبرا ذيتعو اي و مالئكه اي جن از گرفتن كمك حكم] 108[

 2354 ......... شوند يم استفاده مداوا يبرا كه زيآم شرك يها لهيوس از يبعض] 109[

 2355 ................................. شفا قصد به اهللا ريغ يبرا وانيح ذبح حكم] 110[

 2359 ..................................................... بانوان احكام: نوزدهم باب

 2360 ................................................................... يعيطب يخونها: اول فصل

 2361 ...................................... نفاس و استحاضه و ضيح خون نيب فرق] 1[

 2361 ................................................ :ديآ يم مانيزا بدون كه يخون اما

 2364 ................................................... نفاس و ضيح به متعلق احكام] 2[

 2366 ............................. :دانند يم مردم همه را نماز اوقات كه است يهيبد

 2369 ............ ديآ يم شيپ شيبرا يشرع عذر و است قرآن معلّم كه يزن حكم] 3[

 2370 .................... كند؟ كار چه شود نوسان دچار زن، ي انهيماه عادت اگر] 4[

 2371 .................................................... ضيح از قبل رهيت خون حكم] 5[
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 2371 ..................................................... شود؟ يم قاعده حامله، زن ايآ] 6[

 2372 ........... ست؟يچ آن حكم ديايب دوباره سپس شود، قطع ضيح خونِ اگر] 7[

 2372 .................... كنند يم يريجلوگ ضيح آمدن از كه ييقرصها از استفاده] 8[

 2373 ............. نديب يم ضيح خون نماز، وقت رسيدن فرا از بعد كه يزن حكم] 9[

 2374 ........... دهد انجام يسع و طواف و نماز ضيح حالت در كه يزن حكم] 10[

 2375 ................................ ببندد؟ احرام تواند يم ضيح حالت در زن ايآ] 11[

 انجام را افاضه طواف هنوز او و شود يم شروع اش يقاعدگ اميا كه يزن حكم] 12[
 2376 ................................................................... كند سفر ديبا و نداده

 2377 ............ ست؟يچ آن حكم شود پاك حيض از رمضان روز در زني، اگر] 13[

 2377 . ندارد را مساجد در ذكر يها حلقه در حضور حق ض،يح حالت در زن] 14[

 2378 ............ دارد كفّاره و است حرام حيض، ايام در زن با مقاربت و جماع] 15[

 2379 ................... رديبگ وضو ينماز هر يبرا مستحاضه زن كه است يكاف] 16[

 2380 ............................................... ضيح از بعد خون استقرار حكم] 17[

 از بعد كه يخون -شد پاك روز چهل از قبل و دارد نفاس خون كه يزن حكم] 18[
 2381 ....................................................... -شود يم مشاهده فرزند والدت

 2382 افتي ادامه يزير خون دوباره سپس و شد پاك دارد نفاس كه يزن حكم] 19[

 مورد در افت،ي ادامه روز چهل از بعد خونش و داشت نفاس كه يزن اگر] 20[
 2382 ............................................................ كند؟ عمل چگونه عبادتش

 2383 ................. ست؟يچ نيجن اسقاط حكم شود؟ يم ضيح حامله زن ايآ] 21[

 2384 .............................. شدن پاك از قبل خانه از زن رفتن رونيب حكم] 22[

 2384يپاك از قبل است نفاس حالت در كه يزن يبرا قيرق و رنگ زرد خون حكم] 23[

 2385 ...................... است كرده مانيزا يجراح عمل با كه يزن نفاسِ حكم] 24[

 2385 .................... ست؟يچ آن حكم ندينب خون و كند حمل وضع زن اگر] 25[

 2386 ........................................................... نتيز و حجاب احكام: دوم فصل
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 زن ضد يمطبوعات حمله تيماه مورد در) ارشاد و افتاء( دائم انجمن هيانيب] 26[
 2387 .................................................................. ما نيسرزم در مسلمان

 نيچهارم مورد در سعودي عربستان كشور هيپا بلند يعلما أتيه ي بيانيه] 27[
 2390 ..................................................................... زن يجهان كنفرانس

 2393 ................................................... آن يچگونگ و حجاب حكم] 28[

 2397 .................................................................. :سنّت از ليدال اما

 2400 ............................................... آن تياهم و حجاب بودن فرض] 29[

 2404 ............................................................. يشرع حجاب روش] 30[

 2407 ................................................ شود يم واجب حجاب كه يسنّ] 31[

 2407 .......................................................... نماز در زن عورت حد] 32[

 2409 ........................................ كافر زن نزد مسلمان زن حجاب روش] 33[

 2409 ....................................... مسلمان ريغ زن به مرد كردن نگاه حكم] 34[

 2410 ...................................................... مرد به زن كردن نگاه حكم] 35[

 2410 ..................................................... كند؟ حجاب نايناب از زن ايآ] 36[

 2411 .................................................... گذرنامه در زن ريتصو حكم] 37[

 2412 ......................................................... زن به پزشك كردن نگاه] 38[

 2412 ........................................... نامحرم مرد به پزشك زن كردن نگاه] 39[

 2413 ........................................... را شيدستها كف زن پوشاندن حكم] 40[

 2413 ....................................... گانهيب يبرا ساعد و دست كردن انينما] 41[

 2415 ........................ محارم نزد زن، لباس مورد در »افتا دائم تهيكم« هيانيب] 42[

 2418 ........................................ بپوشد زنان جمع در ديبا زن كه يلباس] 43[

 2421 .................................................................... ياسالم يمانتو] 44[

 2422 ................................... شده نيتزئ يمانتوها و عباها دنيپوش حكم] 45[

 2423 ........................................................... ها شانه بر عبا انداختن] 46[
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 2424 .............................. ها جشن در زنان، يها لباس منكرات از يبرخ] 47[

 2426 ................................................ انيعر مهين پوشش با زنان حكم] 48[

 2427 .............................................................. نقاب دنيپوش حكم] 49[

 2428 .............................. است واجب يياروست و يشهر زنان بر حجاب] 50[

 2430 .................................................... ومسن سالخورده زن حجاب] 51[

 2431 ........................................................... خردسال دختر حجاب] 52[

 2431 ................................................. است خدمتكار كه زني حجابِ] 53[
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 جبرين ي شيخ ابن تقريظ و اجازه

، و نشهد أن ال إله إال اهللا، و نؤمن به و نتوكل عليه، مد هللا نحمده و نستعينه و نستهديهاحل

 :نشهد أن حممداً عبده و رسوله و علی آله وصحبه و بعدو ، حده ال رشيك لهو
(الجريسي عبدالرحمان بن خالد دكتر كه جا آن از

0F

 از زيادي فتاواي گردآوري به )1
 الشرعيه الفتاوي« نام با بزرگ اي مجموعه در را آن و دهنمو اقدام كشور مشهور علماي

 در اكنون هم و است چاپ نموده» الحرام البلد علماء فتاوي من العصريه المسائل في
 مختلف زبان چند همزمان به و دارد عرضه كتاب از مجددي چاپ تا برآمده صدد

 تأكيد با ـ جانب اين.هگمارد همت كشور خارجِ و داخل در آن پخش به و نموده ترجمه
 به كه فتاوايي را، رددا مي مختار و مجاز را ايشان ـ مندرجات مناسبت و صحت حفظ بر

 مجدد چاپ در را ها آن، خير يا رسيده چاپ به قبل از هرچه است؛يعني منسوب بنده
 بگنجاند.

 نشر هتج، هزينه وصرف فراوان تالشِ، انتخاب حسنِ خاطر به ايشان از] پايان در[
 بهتر پاداشي او اهللا تعالي به. دارد را قدرداني و تشكّر نهايت، مسلمين به آن نفعو  دانش

 مسيرِ در هم و است مسلمين صالحِ به كه! گرداند استوار خير كار اين بر و برساند
 آن بر! فرمايد عطا وتأييد توفيق، عامل برادرانِ ديگر و ومربيانش ايشان به امت اصالحِ

 .دپسند مي و رددا مي دوست چه
 »سلّم و صحبه و آله و محمد علي اهللا صلي و«

 9/1421/ 12 الجبرين عبدالرحمان بن عبداهللا
 ق.هـ

                                                            
 عربستان سعودي  (مترجم). -1



 

 پيشگفتار

 بي وي درباره نظر طرح و گفتن سخن كه وار استسزا اهللا تعالي را ستايش و سپاس
 :فرمود كتابش قرآن در راستا همين در، است حرام آگاهي و علم

﴿                          

                              ﴾ :األعراف]

٣٣[ 
و چه پنهان و گناه و ] باشد[ر من فقط زشتكاريها را چه آشكارش بگو پروردگا«

سازيد كه دليلى بر  اهللا اينكه چيزى را شريك] نيز[ستم ناحق را حرام گردانيده است و 
 ».نسبت دهيد اهللادانيد به  آن نازل نكرده و اينكه چيزى را كه نمى] حقانيت[

﴿                            

   ﴾ :و چيزى را كه بدان علم ندارى دنبال مكن زيرا گوش و « ]٣٦[اإلسراء

 ».همه مورد پرسش واقع خواهند شد، چشم و قلب
 و ندارد ييهمتا و شريك اهللا وجود ندارد. جز معبودي برحق هيچ مده مي گواهي و
 سالم و درود] پس[اوست رسول و بنده - صلي اهللا عليه وسلّم -محمد، كنم مي اقرار

 !باد آلش و او بر قيامت روز تا اهللا تعالي
 ديدگاه، آمده پيش امــور در كه دارند نظر اجماع درايت و خـرد صاحبانِ: بعد اما

 آن متخصصان و دانشمندان بجان از آنكه نيست؛ جز پذيرفته ها گروه يا افراد ي همه
 او ديدگاه كه بپذيرد را چوپاني تجويز، بيمار فرد نيست شايسته پس .شود عرضه علم
 تاجر يك نيست صحيح همچنين .اشدب ميدرست ن دام چراي و چراني گوسفند در جز
 جز كه بپذيرد را كسي نظر بيشتر مــوفقيت يا سود افزايش براي خويش ستد و داد در
 براي[دكن مي صدق هم ما مورد در مهم اين .ندارد اي رشته سر و مهارت اورزيكش در

 مشكل بروز باشد؛ هنگام داشته ارزشمند و قيمت گران ماشيني ما از يكي وقتي] مثال
 كاراني تعمير به بايد بلكه، بسپارد ناشي و كار تازه اي عده دست به را ماشين نبايد فنّي
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 جمع كه است اين ما عصر عجايب و ها شگفتي از اما .نمود مراجعه كاردان و ماهر
 و تحقيق هيچ بدون، دارند خود دنيوي امور به كه خاصي عنايت وجود با مردم از زيادي

 ناكسي و كس هــر به روزمره زندگي هاي مدآ پيش يا ديني مشكالت در تفحصي
 گرچه، رنددا مي دريافت آنــان از را خود دين رستگاري و صــالح و ندكن مي مراجعه

 :ندكن مين عمل آن به اما انندخو مي را پروردگار آيات و كالم باب اين در

﴿               ﴾ :بپرسيد آگاهان از پس« ]٤٣[النحل 

 »نيددا مين اگر
 مصائب و باليا يا گردد حاصل خللي و رخنه ايشان كار در بسا چه اساس همين بر

 و دويد خواهند سو هر به ناآگاهانه كه ديد خواهي را مردم آن و شود نازل بزرگي
 چه آن و هست نيز آور زيان بلكه اندرس مين نفعي تنها نه كه ندآور مي زبان بر چيزهايي

 و آمد خواهد حساب به بزرگ، خداوند پيشگاه در انگارند مي كوچك و سهل، اينان را
 نبودشان و بود كه ندكن مي دريافت كساني از را خويش فتاواي و حكاما مردم همين

 :دست و پا مي زنند گمراهي هاي تاريكي در پيوسته و است يكسان

﴿                              ﴾

 ]٨٣[النساء: 
اند كه  گر آن را به پيامبر و اولياى امر خود ارجاع كنند قطعا از ميان آنان كسانىو ا«

 »آن را دريابند] توانند درست و نادرست مى[
 ]:يدگو مي شاعر كه همچنان[

ــام ــا الظ ــداء يقتله ــی البي ــالعيس ف  ك
 

 واملـــاء فـــوق ظهورمهـــا حممـــول
 

 كه حالي در دكن مي هالك را آن تشنگي بيابان در كه هستند شتري مانند] مردم اين[
 .بگيرد اي بهره آن از اندتو مين اما، دارد آب پشت بر

 فتاواي اي انديشه و فكر هيچ بدون كه را كساني نويمش مي و ينيمب مي بسيار چه
 اين در آنكه حال، يرندگ مي خرده احكام از اي پاره بر و ندكن مي دريافت را بزرگان
 مي درايت و علم اهـل سخنان اقامه به] راه اين در[ و نيستند نظر صاحب، موضوع
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-دهد ياري را ما اهللا تعالي ـ دارند قرار دانش و علم يقافله پايانِ در خود و پردازند
 و كاردان عالمان از جهان كه رسيدند؛ هنگامي نيز مقام و صدارت به افراد اين از اي عده

 مورد خاشاكي و خس هر اشدنب گياهي زمين در وقتي همچنانكه .ماند خالي شايسته
 .يردگ مي قرار استفاده

 وأيــــم اهللا مــــا نســــب املعنــــی

 ولكـــــن الـــــبالد إذا اضـــــمحلت
 

ـــريم ـــدنيا ك ـــی ال ـــرم وف ـــی ك  إل

ــــيم ــــی اهلش ــــا رع ــــوح نبته  وط
 

 دنيا در كه مادامي، شد نخواهد منسوب كرم به ناراحتي و رنج !قسم پروردگار به -
 )بود نخواهد زحمتي كريم انانس وجود با( باشد داشته وجود كريم انسان
 مورد خاشاكي و خس هر رفت بين از آن گياه و شدند نابود ها سرزمين وقتي اما -

 .گرفت خواهد قرار استفاده
 طلب در سستي شد؛ جمع زير يپديده دو مردم از زيادي گروه در كه زماني

 و مشكالت هب مردم -نيستند افتا اليق كه كساني از پيروي و فقهي و علمي شايستگان
 آن از -صلي عليه و سلّم – پيامبر كه اي پديده همان. وندش مي مواجه فراواني معضالت

 حلّ ثقل مركز را آنان و برگزيدند را خود نادان مردم بزرگان هرگاه :فرمود و داد خبر
 را مردم بلكه را خود تنها نه دادند؛ فتوا دانش و علم بدون، هم آنان و انگاشتند مسايل

 عمل از قبل مسلماني هر بر يافتند مي در دندكر مي تحقيق اينان اگر. ساختند گمراه نيز
نمايد. بنابراين مادامي  عمل گاه آن بجويد و بپرسد يعني است؛ واجب، فراگيري و تعليم

شايسته نيست كه راه عمل در ، كه براي يك مسلمان امكان تحقيق و پژوهش وجود دارد
 به چون آن از بعد تحقيق كند آن گاه عمل نمايد.، د بپرسدپيش گيرد؛ بلكه ابتدا باي

 گردن بدان خاضعانه و بپذيرد را] خداوند[فرمان بايد، آمد نايل درست بينش و آگاهي
 به گونه اين قرآن را مؤمنان حاالت و وضع اين.باشد او امر مطيع سخن ديگر به نهد؛

 :كشد مي تصوير

﴿                 ﴾ :٢٨٥[البقرة[ 
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 سوي به بازگشت و خواهانيم را تو آمرزش! پرودگارا و كرديم اطاعت و شنيديم«
 »تواست

 و ندارند ازخود اختياري هيچ ديگر] واقعي[مؤمنان رسيد فرا اهللا تعالي فرمان چون 
 :كشند ينم پيش به اي بهانه رسولش و خدا دستور مقابل در

﴿                               

                       ﴾ :٣٦[األحزاب[ 

 از اختياري باشند كرده داوري ولشرس و خدا كه كاري در مؤمني زن و مرد هيچ«
 آشكاري كامالً گمراهي گرفتار كند پيروي ورسولش اهللا دستور از هركس. ندارند خود
 »رددگ مي

 از بسياري در فتوا نزديكي و هماهنگي به شديدي نياز، مطلوب همين دريافت براي
 ومنبع آبشخور از و برسند واقعيت يدرجه منتها به حقيقت طالبان تا است مسلمين امور

 و اهللا فرمان وهم آيند نايل ثواب و پاداش به آن اعمالِ با و گردند سيراب آن اصلي
 :باشد زالل و گوارا اي سرچشمه، آبشخور آن، خاصه باشند كرده اجابت را رسولش

﴿                                   

                              

       ﴾ :كه كرديم مي واجب آنان بر ما اگر و« ]٦٧ – ٦٦[النساء 

 از اندك گروهي جز را كار اين، رويد بيرون خود سرزمين از اينكه يا بكُشيد را خويشتن
 بهتر آنان براي دنددا مي انجام شد مي داده آنان به كه هايي پند اگر و دنددا مين انجام آنان
 پاداش ايشان به خود سوي از صورت اين در و. كرد مي پابرجاتر را ايشان ايمان و بود

 »ديمدا مي بزرگي
 جرأت خود به، آموختنمي سخنوري [عليه السالم] سليمان در پيشگاه هدهد اگر 

 فتاوي حاوي و جامع كه وادارد حركت به كتابي پيشگفتار نگارشِ در را قلم كه ددا مين
 يقين به وصولشان و قبول هاي نشانه كه هموناني، است بزرگوار دانشمندان و عالمان
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 راه بر را ايشان و ما خداوند. همگانند بزرگواري مقبول و علم در و شد آشكار و رسيد
 .فرمايد عطا دوام و ثبات، حق
 آوري هاي سخن گرد گنجينه و فتاوي هاي مرواريد از كه كتاب اين در هركس 

 خواهد »احلرام البلد علامء فتاوی من العرصية املسائلفی الرشعيّة الفتـاوی«بنگرد  شده

 را خود تالش نهايت» الجريسي عبدالرحمان بن خالد« رآن دكت يگردآورنده كه ديد
 به آن رساندن نتيجه به و بخشي نظم و بندي فصل، مسائل گيري پي و تحقيق جهت
 اندك را آن انتو مين كه تالشي و شمرد سهل را آن انتو مين كه كاري است. آورده عمل

 و اهللا تعالي عنايت با] اللّه شاء إن[ .دكن مي كفايت خود تالش و سعي اين و خواند
 دو وي نيك اعمال يصحيفه در كتاب اين، است داشته گردآورنده كه دروني اخالص
 مگرآن نبخشد سودي فرزند و مال كه روزي« براي. رددگ مي درج مضاعف و چندان
، ارزشمند يمجموعه اين گرچه »باشد آمده تعالي اهللا آستان به پاك قلبي با كه كسي

 آن نظاير و فتاوي جمع در نـيز قبل از و نيست راستا اين در مؤلّف تالش و اثر نخستين
 و يكديگرند جاذبِ نيك اعمال كه مسلّم است حقيقتي اين] گفت بايد. [اند بوده پركار

] مؤلّف مستمر[ تالش اين از بعد. بود خواهد ديگري براي اي مقدمه خير عمل هر
 .ماند نخواهد باقي آن ي بهينه نشر و پخش جز كاري

 فيا خالد أو دعت سفراً مجعته

 فتوج جبني السفر فی قصد بذله

 ووزعه فی اآلفاق مسكاً مضوعاً 

 فأنت به أهديت للجيل منةً 

 إذا كان وبل الطل يشكر صيبه
 

 آللیء من فقه يرصعه الدرر

 وعمم به القراء فی البدو واحلرض

 يضیء بال شمسٍ ويرسی بال قمر

 حلجرستبقی لكم يا شهم كالنقش فی ا

 فكيف بوبل كل صيبه مطر
 

 مرواريدهاي با را آن و ساختي جمع را فقهي گوهرهاي از كتابي تو خالد اي -
 .گردانيدي آراسته درشت
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 خود تالش اين با و پرداختي مسافرت به آن بذل و بخش براي شتاب با -
 كتاب ناي از را همگان يعني ساختي؛ بهرمند) جا همه( شهر و بيابان در را خوانندگان

 .گردانيدي مند بهره
 مي ماه و خورشيد بدون كه پراكندي جهان در خوشبو مشكي گويي آن پخش با و -

 .است حركت در و درخشد
 ذي بزرگ و سرور اي رپس، گذاشتي منّت] نيز[نسل مسلمان  بر كار اين با تو -
 .بود خواهد ماندگار، سنگ بر نقش چون تو تالش! نيرومند و نفوذ

 شديد باران اگر بود خواهد چگونه، توباشد كتاب ارزش گزار شكر شبنم ريزش اگر
 از شكرگزاري صدد در خود باريزش شبنم زياد قطرات اگر يا باشد ريزش آن شكرگزار

 باراني چون تو كتاب بركات كه وقتي توانست خواهد چگونه برآيد تو كتاب بركات
 زياد باران گزار شكر تواند نمي خود اندك قطرات با شبنم يعني است؛ مداوم و شديد

 .است باران ريزاند مي فرو هرچه چون توباشد كتاب بركات
-همه و ناشر، خواننده، آورنده گرد به كتاب اين با، خواهانم تعالي باري از] پايان در[

 !برساند نفع و سود مسلمين ي
 الهي بخشايش نيازمند يبنده

 البريك عبداهللا بن سعد عبداهللا ابو

 هـ28/8/1418ضريا



 

 مقدمه

و نشهد أن ال إله إال ، و نؤمن به و نتوكل عليه، إنَّ احلمد هللا نحمده و نستعينه و نستهديه

 وبعد:، و نشهد أن حممداً عبده و رسوله، اهللا

 انسان سوي به را بالها كه هستند هايي انگيزه ترين قوي از گناهان، واقع در: بعد اما
-مي ارمغان به را دشنمنان سرزنش آن با توأم و بد يقضا و رنج خارهاي و كشند مي

 جانب از آالم و ها رنج رسيدن و هاست نعمت رفتن بين از بر قاطع دليلي اين و آورند
 :فرمايدمي كه چنان هم تعالي باري

﴿                            

       ﴾ :٤١[الروم[ 

به سبب آنچه دستهاى مردم فراهم آورده فساد در خشكى و دريا نمودار شده است «
 »اند به آنان بچشاند باشد كه بازگردند بعضى از آنچه را كه كرده] سزاى[تا 

 و بال هر پسِ در هك ماند نخواهد باقي گماني هيچ جاي، خردمند مسلمان براي
 است گناهاني ينتيجه و ثمره باليي هر دارد؛يعني قرار گناهي ودش مي نازل كه مصيبتي

 :رمايدف مياهللا تعالي .اند داده انجام بندگان كه

﴿               ﴾] :٧اإلسراء[ 

 »يدكن مي بدي خودتان به باز كنيد بدي اگر و كنيد خود به كنيد نيكي اگر«
 و ذرندگ مي توجهي بي بـا آن از مردم كه مسائلي و كارها از بسياري، يريمگ مي نتيجه

 در بود خواهد نابوديشان و هالك سبب سرانجام كندمي جلوه نظرشان در اهميت كم
 :درمايف مي پيامبر صحيح حديث در.خبرند بي امر واقعيت از كه حالي

م« اكُ راتُ  و ايّ قَّ نوبِ  حمُ نَّ ، الذُّ نَ  فأهنّ عْ تَمَ ل علی جيَ جُ تّي الرّ لِكنَهُ  حَ  -اهللا رسولَ  إِنَّ  و، هيُ

بَ  -صلی اهللا عليه وآله وسلم َ نَّ  رضَ ثلِ : مثالً  هلَ مَ وا قَومٍ  كَ لُ َ  فالةٍ  أرضَ  نَزَ ؛ صنيعُ  فَحرضَ  القومِ
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لَ  عَ جلُ  فَجَ نطلقُ  الرّ ـب فيجیء يَ الرَّ ، عودِ الْ اوَ وا نَارً جُ أَجَّ ا فَ ادً وَ وا سَ َعُ تَّی مجَ ودِ حَ ِیءُ بِالعُ لُ جيَ  و جُ

وا جُ فُوا ما أنْضَ ذَ ا قَ  )1F1( »فِيهَ

 هالك سبب ها آن جمعِ و گناهان اين انجام كثرت زيرا بپرهيزيد؛ كوچك گناهان از«
 و دزدن مثالي صلي اهللا عليه وآله وسلم اهللا رسول راستا همين در و. رددگ مي آن صاحب
 اتراق بياباني در كه است گروهي مانند ها آن سرانجام و كوچك گناهان: فرمودند

 خود سهم به يك هر بياورند هيزم تا دكن مي مأمور را افرادي، گروه آن بزرگ، ندكن مي
-مي روشن عظيمي و مهيب آتش و ودش مي جمع زيادي هيزم سرانجام ،دآور مي اندكي

 ».سوخت خواهد شود انداخته آن در چه هر كه اي گونه به كنند
 كندمي بيان نبوي تمثيل و داستان اين چگونه -كند رحم شما و من به اهللا -بنگر

 كوچكي گناهان اينگونه و ودش مي بدل سوزان آتشي به كثرت صورت در خشك چوبي
 - ساخت خواهد فراهم جهنم به را او ورود اسباب، ماردش مي خوار را ها آن انسان كه
اهللا  نزد، انگاردمي ناچيز و كوچك را ها آن فرد كه نيكي اعمال، مقابل در -اهللا بر پناه

 .است هنگفت و بزرگ تعالي

لَو النّارَ  اتّقوا« :رمايدف مي - صلي اهللا عليه وسلم –اهللا رسول  قِّ  وَ رةٍ  بِشِ نْ ، متَ ْ  فَمَ ِدْ  ملَ  جيَ

بِ  يِّ  ةٍ مَ لِ كَ فَ  .)2F2(»بَةٍ طَ

 و شد با خرما دانه اي نصف دادن با گرچه هانيدبر دوزخ آتش ازخويشتن را «
 .»بگوييد نيكو و خوب سخنان نشد اگرممكن

 بر و است بسيار مهم مسائل درباب مباحثه و سخن و فراوانند ها آشوب ما عصر در
 .شناسد باز ناحق از را حق ميان اين در كه است الزم مسلمان

                                                            
 اسـت،  صـحيح  حـديث  كـه  است آورده) 10500( 10/212»الكبير«در طبراني) 1/402( احمد امام مسند -1

 )10/189( هيثمي» الزوائد مجمع«ه:نگا همچنين
 ).106( و مسلم )6540( بخاري،  -2
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 در حرام و حالل مسايل باب در اختالف و مباحثه از است كه مسلماني كمتر امروزه
 آنكه حال. گردد طرح دانش و علم منظر از مسايل اين طرح اينكه بدون باشد؛ مانده امان
 :است آورده بر بانگ افرادي چنين بر و گفته سخن مورد اين در آشكارا قرآن

﴿                           

                         

   ﴾ :١١٧ – ١١٦[النحل[ 

 رامح آن و است حالل اين نگوييد دروغ به رانيد مي زبان بر كه چيزي خاطر به و«
 .ردندگ مين رستگار بندند مي دروغ اهللا بر كه كساني، بنديد دروغ، اهللا بر نتيجه در و
پس از پايان زندگي ( دردناكي عذاب و است كمي كااليتمام دنيا با توجه به آخرت) (

 .»دارند دنيوي)
 :رمايدف ميتبارك و تعالي  اهللا

﴿                         

      ﴾ :١٤٤[األنعام[ 

 ناداني و جهل روي از تا بندد دروغ، اهللا بر كه است فردي از تر ظالم كسي چه و«
 نخواهد هدايت راست راه به را ستمكاران وقت هيچ خداوند.سازد گمراه را مردم

 .»مودن

بَ  مَن« :رمايدف مي - صلي اهللا عليه وسلم -اهللا رسول لیَّ  كذَ داً  عَ مِّ تَعَ اْ  مُ ليَتَبوّ دهُ  فَ قعَ  مَ

 .)3F1( »النّار مَن

  ».است دوزخ انجامش سر، گويد من جانب از سخني دروغ به كس هر«
 جهت در اينكه و نمودم مشاهده را مردم از بسياري انگاري سهل و سستي چون 

 مسايل در است واجب مسلماني هر بر گرچه، ندكن مين اقدام صحيح كاماح جستجوي
                                                            

 ).107( بخاري -1
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 قرآن كه چنان هم، نمايد پرسش آگاهي صاحبانِ و متخصصان از كوچك و بزرگ
 :رمايدف مي

﴿                                    

    ﴾ :٤٣[النحل[ 

 از پس فرستاديم وحي ها آن به اينكه جز كرديم روانه را مرداني نيز تو از پيش ما]
 ].نيددا مين اگر بپرسيد آگاهان

 اهدا را مجموعه اين، مسلمان يخانواده هر به كه ديدم مناسب موارد اين به عطف
 كه است مختلف موضوعات با اعياجتم فتاوي از ايمجموعه يگيرنده بر در كه نمايم

 :چون اند؛ كساني شده صادر ما بزرگوار علماي ازجانب
 )اهللا رحمه( باز عبداهللا بن عبدالعزيز شيخ جناب -
 )اهللا رحمه( العثيمين صالح بن محمد شيخ جناب -
 )اهللا حفظه( -جبرين بن عبدالرحمان ابن عبداهللا شيخ جناب -

 )اهللا حفظه( الفوزان فوزان بن صالح شيخ جناب
 عربستان بزرگ علماي متشكل از» هيأت فتوا«» الدائمة لَجنة« از شده صادر يافتاو و

 ».العلماء كبار هيئة« به موسوم

 كتاب در را آن قبالً كه فتاوائي و ها رساله تدوين و جمع به مهم اين تحقق براي
 و جديد مسائل در ديگري فتاواي و گماشته همت، بودم كرده جمع يها آنجداگ

 البلد علماء فتاوي من العصرية المسائل في الشرعية الفتاوي« را آن و افزودم بدان روزمره
 مسائل در ارزشمند و برگزيده فتاواي از است اي مجموعه كه گذاشتم نام» الحرام
 .معاصر

 :كار يشيوه
 دندا نشان و حكم آن بر تأكيد جهت مسأله يك در علما از برخي فتاواي تكرار -1

 و مفيد اطالعاتي يدارنده بر در ها ديدگاه از برخي اينكه يا آن بر علما نظر وحدت
 .بودند ارزشمند
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 .آن بودن نافع يا مناسبت خاطر به، كتاب جاي چند يا دو در فتوا يك تكرار -2
 جهت به كه جايگاه يك در مسأله يك در متفاوت هاي حكم با فتاوا دادن قرار -3

 .همديگر با ارتباط يا اختالف و تفاوت بودن باال
 .پذيرد صورت آساني به مراجعه تا مستقل فصول در فتاوا ترتيب و تنظيم -4
 .قرآني الخط رسم با ها آن نوشتن و آيات گذاري شماره -5
 .باشد متمايز ديگر سخنانِ از تا») «( گيومه بين در نبوي احاديث دادن قرار -6
 تقديم از حديث الفاظ تعديل به عنايت با -اكثر – اصلي منابع از احاديث تخريج -7

 است بوده آن حفظي قرائت از ناشي كه پذيرفته صورت مفتي يوسيله به كه تأخيري يا
 يادآوري را موارد.. و معنا همان به، آن شبيه: چون عباراتي نوشتن با صورت اين غير در

 .ام نموده
 .نياز صورت در مگر احاديث؛ راجاخ در باب بيمورد يمبالغه و روي زياده عدم -8
 .دشوار مفردات و كلمات از برخي توضيح با همراه احاديث گذاري حركت -9

، )سلّم و عليه اهللا صلي( محمد :اسامي اين از بعد زير هاي عبارت نمودن اضافه -10
 ).عنه اهللا رضي( صحابي نام از بعد، )السالم عليه( فرشتگان يا انبيا

 .ام كرده أخذ آن از را موضوع كه منابعي به علما و بزرگان يافتاو ارجاع -11
 عليها فتوي: «است آمده اينگونه جبرين ابن و عثيمين ابن شيخ يافتاو ذيلِ در: مثال
 تقرير و امال كه سخني يا شده امضا كه فتوايي يعني »امالئه و قوله من«عبارت يا» توقيعه

 است هايي پرسش پاسخ، شرعي يها پاسخ اين يهمه و ديگر چندي و است وي
 دو آن از كه تشكّري و سپاس با ـ نموده بزرگواران آن از جانب اين كه مخصوص

 اين نزد سؤاالت آن اصل و ام كرده دريافت را آن تـوجيه و جواب ـ دارم بزرگوار
 .است محفوظ جانب
 .ياصل مصادر به فتاوي ارجاع با علما فتاواي به بخشي استحكام و اعتماد -12
 رسيدن و طوالني شدن از دوري خاطر به ها سؤال از برخي در تصرّف و دخل -13

 .اصلي مقصود به
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، باشد هماهنگ آن مضمون با فتاوي عناوينِ بود ممكن كه جايي تا نمودم سعي -14
 مراجع در كه حالي در، اقدام نمودم ها سؤال عناوين از بسياري تفسير و تعديل به لذا
 .بود نشده رعايت زاميالت چنين ربط ذي

 و سؤال عالمت، ويرگول نقطه، ويرگول، نقطه« نگارشي؛ چون: عاليم رعايت -15
 .نمايد كمك اصلي مفهوم به تا توان ياندازه به...» و تعجب
 فهرست ديگري و موضوعات نمودم؛ فهرست ارائه فهرست نوع دو، پايان در -16
 .منابع و مآخذ

 عرضه زيبا و آراسته به شكلي كتاب اين كه بود برآن كامل هم و وافر سعي -17
 .ـ اهللا شاء إن ـ باشد نافع نيز مفهوم حيث از آن با همراه و گردد

نهاد؛  منّت ما بر كه شد يادآورخواهم شما و برخود را پروردگار كرمِ و لطف، حال
 .بزرگ بس است نعمتي اين و ساخت رهنمون و آموخت علم را ما يعني

لمَ  يَقبضُ  ال اهللاَ اِنَّ « :رمايدف مي - صلي اهللا عليه وسلم - رسول اهللا ه اِنرتاعاً  العِ عَ  ينتزِ

ن ـ مِ بادِ الْ لمَ  يَقبضُ  لكنْ  و عِ بضِ  العِ بْقِ  ملَ  اذا حتّی العلامءِ  بقَ ِذ عاملِاً  يُ هاالً  رؤوساً  الناسُ  إختّ  جُ

ئلوا لُّوا علمٍ  بغريِ  فأفتوا فَسُ أَضَ لّوا وَ  .)4F1( »فَضَ

 نبود با را آن بلكه، گرفت نخواهد بر مردم قلوب از را علم خداوند كه بدرستي«
 آنگاه. ماند نخواهد باقي شايسته دانشمندي كه يگونه به، يردگ مي پس باز دانشمندان

 فتوا وآگاهي علم بي نيز آنان و گرفت خواهند رهبري به را جاهل و نادان بزرگان مردم
 ».ندكن مي گمراه را انديگر و خود غلط فتاوي با و ندده مي

 شده روايت علما بزرگي و فضل باب در - صلي اهللا عليه وسلم - اهللا رسول از
 :است
ثل األرضِ  فی العلامءِ  مثلَ  اِنّ « مَ امءِ  فی النّجوم كَ تَدی السَّ ـ و الربِّ  الظُّلامتِ  فی هبا هيُ  بحرالْ

تِ  فإذا سَ ومُ  إنطمَ  .)5F1( »اهلُداةُ  تَضلَّ  اَن أوشک النّجُ

                                                            
 ).100بخاري  ( -1
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 در ها آن از مردم كه آسمانند ستارگان مانند جهان در، دانشمندان و علما كه درستيب

 كه رود مي احتمال رفتند بين از ستارگان هرگاه و يرندگ مي راهنمايي دريا و خشكي
 .گرايد گمراهي به نيز جامعه، علما رفتن بين از با آن مثابه به و روند بيراهه به مردم
 عملي خود پيشگاه در را مجموعه اين خواستارم، هللا تعاليا درگاه از] پايان در[

 كند هدايت دپسند مي و رددا مي دوست آنچه به را شما و ما و بدارد محسوب خالصانه
 ارزاني را توفيق اين و گرداند ما نصيب را آن از پيروي و بنماياند ما به را حق راه و

 .ورزيم دوري باطل از تا فرمايد
 است جهانيان پروردگار كه را اهللا تعالي ستايش و است؛سپاس اين ما پاياني سخن و

 .اصحابش و بيت اهل بر و محمد ما پيامبر بر اهللا صلوات و
 الجريسي عبدالرحمان بن خالد. د

 

                                                                                                                                                       
و فيـه رشـد بـن سـعد واختلـف فـی «: 1/121» المجمـع «) . قـال الهيثمـي فـي    3/157مسند امام احمد ( -1

 .»االحتجاج به، وأبو حفص صاحب أنس جمهول



 

 جمله چند در، الدائمة اللجنة

 هيأت عربستان پادشاه دستور به ؛1/137 شماره با و هجري8/7/1391 مورخ در* 
 و گشت منشعب آن از» الدائمه اللجنه« و گرفت شكل) العلماء كبار هيئه( گبزر علماي

 .وندش مي انتخاب مذكور هيأت افراد بين از شاهي فرمان براساس اعضايش
 در آن طرح از قبل، بررسي براي مباحث سازي آماده كميته؛ اين اصلي منشور* 
 كنندگان پرسش سؤاالت به گويي پاسخ آن با همراه و فردي فتاواي صدور، علما هيأت

 الدائمة اللجنة« نام با كميته اين. شخصيه احوال و معامالت، عبادي، عقيدتي امور در

 .شد خوانده »والفتوي للبحوث

، باشند موافق اعضا اكثر اينكه جز شد؛ نخواهد صادر الدائمة اللجنة از فتوايي هيچ* 
 برابر اي مسأله در آرا تعداد هرگاه. نيست نفر سه از كمتر فتوا در ناظرين تعداد همچنين

( است كننده تعيين كميته رئيس رأي و ديدگاه، شد
6F

1(. 

 هدايت و سرپرستي زير بزرگانِ را »الدائمة اللجنة« كنون تا گيري شكل آغاز از* 

 :اند نموده
 ؛)اهللا رحمه( شيخ آل ابراهيم بن محمد بن ابراهيم شيخ جناب -1
 ؛)اهللا رحمه( باز بن بداهللاع بن عبدالعزيز شيخ جناب -2
 .)اهللا حفظه( شيخ آل عبداهللا بن عبدالعزيز شيخ جناب -3

 باز ابن شيخ زندگيِ از فرازي

 اندوزي؛ علم و نشو، تولّد

 رحمه – باز بن عبداهللا بن محمد بن عبدالرحمان بن عبداهللا بن عبدالعزيز شيخ جناب
 در، شد متولّد رياض شهر در هجري 1330 سال يحجه ذي دوازدهم در -عليه اهللا

 .اند شهره دانشوري و علم به آن مردان اكثر كه اي خانواده
                                                            

 ) با دخل و تصرّف.1/3مقدمه  ( -فتاوي اللجنه الدائمه -1
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 به كودكي اوان در همان اما، بوده بينا، باز بن عبدالعزيز شيخ جناب امر ابتداي در
 سرانجام. گشت چشمشان تضعيف باعث كه)هـ1336( شد مبتال، چشم بيماري از نوعي

 .دادند دست از را خود بينايي هميشه براي ق.هـ 1350 محرّم اول در
 و قرآني مداوم دينيِ تربيت يسايه در -باد خشنود او از اهللا – باز بن عبدالعزيز شيخ
 چون كريم قرآن و يافت نما و نشو، شتنددا مي مبذول آن به خاندان بزرگان كه اهميتي
 همت قرآن يدارسهم و حفظ به ابتدا همان از و گردانيد روشن را وي زندگي، نوري

 .گرديد قرآن حافظ بلوغ سنّ به نرسيده لذا، گماشت
 تا بخشيد استمرار آن به و كرد آغاز رياض عظام علماي نزد را ديني و شرعي علوم

 :وي استادان از برخي. آورد چنگ فرا را علمي و اخصش ميمقا
 بن سعد خشي، شيخ آل عبدالعزيز بن صالح شيخ، شيخ آلعبداللطيف بن محمد شيخ

 آل ابراهيم بن محمد شيخ -بخاري وقاص بن سعد شيخ، فارس بن حمد شيخ، عتيق
 ..ـ اهللا رحمهم -شيخ

 :باز ابن شيخ تبليغي و تعليمي ِ جايگاه
 اصل چندين محور حولِ شانآي ميعل افاضات و -اهللارحمه -باز ابن يخش ميعل مسير

 كسب كه هايي وممارست ها تجربه اثر بر و بود امام ها آن از يك هر در كه است مهم
 .شد افزوده ايشان شخصيتي برابعاد بيشتر هرچه، نمود

) ق.هـ1371 -1357( نمود كار به شروع خرج يمنطقه اي قاضي عنوان به، آغاز در
 اشتغال تدريس به رياض» علمي معهد« در سال يك مدت به هجري 1372سال از و

 به تا شد منتقل رياض شريعت يدانشكده به ق.هـ1373 سال در آن از بعد. ورزيد
 به هجري 1380 تا يعني سال؛ هفت انتقال اين و. بپردازد حديث و توحيد، فقه تدريس

 .انجاميد طول
 اين در و شد منصوب مدينه اسالمي دانشگاه رئيسي نائب به ق..هـ1381 سال در

 عهده را هدانشگا رياست شخصاً، سرانجام و ماند باقي 1390هجري سال تا منصب



   

 101 چند جملهدر  ئمةالدا لجنةا
 

 در شيخ، سعودي پادشاه فرمان به، هجري1395 شوال 14 در). 1395 ـ1390( دارگشت
 .درآمد» اإلرشاد و الدعوة و واإلفتاء العلمية البحوث«ياداره رياست به وزير مقام

 »عام مفتي«، سمت حفظ با باز بن عبدالعزيز شيخ جناب ق.. هـ 1414 سال درمحرم
ماند؛  باقي مذكور مقامِ دو در گفت وداع را فاني دارِ كه وقتي تا و شد عربستان كشور

 !دهد جاي خود برين بهشت در را او و كند رحم او بر اهللا
 را زيادي اسالمي و علمي هاي هيأت و مجالس رياست شيخ، فوق موارد بر عالوه

 :چون داشت عضويت آن در يا بود دار عهده
 »هيئة كبار العلماء«رياست  -
- اإلسالمي العالم لرابطة التأسيسي المجلس« رياست« 
- مكرمه مكة در اإلسالمي الفقهي المجمع« رياست« 
 مدينه اسالمي دانشگاه اعالي مجلس در عضويت -

 »اإلسالمية للدعوة العليا هيئة« در عضويت -

 اسالمي جوانان جهاني شوراي مجلس در عضويت -
 .اسالمي هيأت و مجلس چند در عضويت و

 عهده عربستان كشور در را اسالميهايكنفرانس از تعدادي رياست، شيخ نينهمچ
 علماي و داعيان و مبلّغان از بسياري با نظر تبادل و ارتباط براي را راه كه اند بوده دار

 .ساخت مي فراهم جهان نقاط اقصي در مسلمين
 آثار و تأليفات؛

 هيچگاه اما، بودند دارهدهع را گوناگوني هاي مسئوليت ايشان كه اين وجود با
از  نكرد؛ راموشف مياسال مبلّغ يك و گذار تأثير دانمشند يك عنوان به را خود جايگاه

 .گذاشت يادگار به خود از زيادي هاي كتاب و اين جهت آثار

 و حج مسائل از بسياري تبيين و تحقيق -2 الفرضية؛ المباحث في الجلية الفوائد -1

 زيارت؛ و عمره
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 وما الموجزة العقيدة - 5نماز  و زكات در كوتاه رساله دو -4البدع؛ من تحذيرال -3

 يضادها؛

 وجوب -8الدعاة  اخالق و اهللا إلي الدعوة -7الرسول  بسنة العمل وجوب -6
 شيخ -10الشغار  نكاح و الحجاب و السفور حكم -9خالفه  ما نبذ و اهللا شرع تحكيم
 من في اإلسالم حكم -12نماز  در رساله سه -11سيرته  و دعوته عبدالوهاب بن محمد
 علي البراهين اقامة -14الباري  فتح بر حاشيه -13 اهللا رسول في أو القرآن في طعن
 - 16اهللا  سبيل في الجهاد -15العرافين  و الكهنة صدق او اهللا بغير استعان من حكم

 -18 الزيارة و عمرةال و الحج بأحكام تتعلق فتاوي - 17األمة لعامة المهمة الدروس
 .ديگر فتاواي و رساله چندين و. البدعة من الحذر و السنة لزوم وجوب

 امت؛ و دين به اهتمام و تبليغي فعاليتهاي

 مسلمين امور به اهتمام و تبليغ از متعددي هاي عرصه در بارزي نقش، باز ابن شيخ
 نقاط اقصي در المياس مراكز و مؤسسات از پشتيباني ها آن يجمله نمودند؛ از ايفا

 ...و عقيده، پرستي يكتا، توحيدي مسائل به زياد توجه و اهتمام، جهان

 و اجتماعات از همين براي داشت قرآن تعليم و حفظ به خاصي اهتمام، شيخ جناب
 نهايت ها آن تشويق جهت در و دكر مي حمايت بسيار، كريم قرآن حفظ هاي تشكّل

 و داشت تمام اهتمام نيز مسلمين امور به همزمان ت وشدا مي ابراز را تالش و همكاري
 مسائل و ها آنجري بر وي همچنين. نمايد برطرف را آنان مسائل و مشاكل كوشيد مي

 .دكر مي حمايت جهان كنار و گوشه در ها آن از و داشت كامل اشراف مسلمانان
و  مختلف مناظرات و گفتگوها تا گرفته تعليم و ازدرس خود پيگير تالش با شيخ
 .بكارد مسلمين دل و جان در را صحيح اسالمي مفاهيم نهال توانست، مقاالت نوشتن
، ارشاد و تبليغ، دعوت رايب ميعمو هاي رسانه در ايشان ينيمب مي اساس همين بر

 و متنوع مقاالت» سالميهاإل البحوث« يمجله در وي از و داشت گير چشم حضوري
 »فيصل ملك«يمؤسسه كه بود مداوم تالش همين طرخا به. است رسيده چاپ به زيادي
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 و مداوم تالش و اسالم به شيخ خدمات به گذاشتن ارج خاطر به ق؛.هـ1402 سال در
 .نمود اهدا وي به را» فيصل ملك«يويژه يجايزه، ميدان اين در بخش اثر

 درگذشت:
 شهر در جرف طلوع از قبل پنجشنبه روز، ق.هـ 1420 سال در، باز ابن شيخ سرانجام

 و شد منتقل مكّه به وي گفت؛ جسد وداع را فاني دار خود شخصي منزل در طائف
 گورستان در گاه آن، گذاردند نماز وي بر الحرام مسجد در مسلمانان از زيادي جمع

 .شد سپرده خاك به» العدل«
 امت و دهد جاي خود برين بهشت در را او خداوند و! باد او بر اهللا فراوان رحمت«

 .»!گرداند مند بهره او دانش و علم از را اسالم

 اهللا عليه رحمهمختصري از زندگي شيخ ابن عثيمين 

 ابو عبداهللا محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين المقبل الوهيبي التميمي :نام و نسب
، هـ1347محل تولد و زندگي: ايشان در شهر عنيزه يكي از شهرهاي قصيم در سال 

 اده اي متدين چشم به جهان گشود.رمضان در خانو 27
ابن عثيمين قرآن را نزد پدر بزرگ مادريش شيخ عبدالرحمن بن سليمان آل دامغ 

آنگاه مسير فراگيري علم را ادامه داد و خواندن و نوشتن و رياضي و برخي ، حفظ نمود
از آداب را فرا گرفت. ايشان از هوش و ذكاوت بسيار خوبي برخوردار بود و از همه 

براي كسب ، همتر فردي با عزم و اراده بود و به فراگيري علم عالقه ي زيادي داشتم
معلومات بيشتر همراه با طالب ديگر در مجالس علميِ فقيه عاليقدر شيخ عبدالرحمن بن 

 ناصر السعدي شركت مي كرد.
مدارس علمي در شهر رياض شروع بكار نمودند به آنجا مسافرت ، هـ1372در سال 

ر آن مدارس به تحصيل علم مشغول شد و تحصيالت خود را در آنجا ادامه نمود و د
 داد.
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شيخ ابن عثيمين بعنوان جانشين ايشان ، بعد از وفات استادش عبدالرحمن السعدي
 امامت مسجد جامع و دروس علمي را عهده دار شدند.
» حمويةفتح رب البريةٍبتلخيص ال«اولين تأليف شيخ ابن عثيمين كاري بود با عنوان 

تأليف شيخ االسالم ابن تيميه.  »الرسالة الحموية في العقيدة«كه خالصه اي بود از كتاب
ايشان در شهر رياض از فرصت استفاده نموده و صحيح بخاري و بعضي از كتابهاي ابن 

 تيميه و برخي از كتابهاي فقه را نزد شيخ ابن باز فراگرفت.
شيخ ، شيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ،شيخ ابن سليمان آل دامغ اساتيد ايشان:

، شيخ علي بن محمد الصالحي، شيخ محمد امين الشنقيطي، عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز
 شيخ عبدالرحمن بن علي بن عودان.، شيخ محمد بن عبدالعزيز المطوع

شيخ ابن عثيمين بارها اعالم نموده بود كه منهج و روش علمي  منهج علمي ايشان:
ان منهج استادش شيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي است كه در واقع هم، ايشان

برگرفته از منهج اكثر علماي جزيرة العرب است كه در فروعات فقهي پيرو مذهب 
است » زاد المستقنع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل«حنبلي هستند و اعتماد آنان بر كتاب 

دانست كه شيخ عبدالرحمن بن  كه در اكثر مسائل مرجع آنان همين كتاب است. بايد
ناصر السعدي در بسياري از مسائل پيرو نظريات شيخ االسالم ابن تيميه و شاگردش ابن 

، دنددا ميو آراء و نظريات اين دو بزرگوار را بر مذهب حنبلي ترجيح ، قيم بودند
بنابراين روش ايشان اينگونه بودند كه از هر نوع تعصب مذهب بدور بودند و حقيقت 

 –ابن عثيمين  -در شاگرد ، همين خصوصيت بارز استاد، را جستجو مي كردند
 اثرگذاشته بود و ايشان نيز اينگونه مي انديشيدند.

 آثار علمي بجامانده از ايشان بيش از پنجاه تأليف است.
هـ در شهر جده بر 1421پانزدهم شوال سال ، وفات: شيخ ابن عثيمين روز چهارشنبه

وفات يافتند. بعد از نماز عصر روز بعد در مسجد الحرام در مكه اثر بيماري سختي 
 مكرمه برايشان نماز جنازه خوانده شد و در همان شهر در قبرستان عدل دفن شدند. 
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 تعالىاهللا  رحمهشيخ ابن جبرين 

 عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عبداهللا بن ابراهيم بن فهد بن حمد بن جبرين 
هـ در يكي از روستاهاي قويعية ديده به جهان 1352سال  شيخ عبداهللا بن جبرين در

 بزرگ شد.» الرين«گشود و در شهر 
از آنجايي كه در آن زمان مدارس به ، هـ آغاز نمودند1359 فرا گيري علوم را از سال

شكل امروزي تأسيس نشده بودند درسش ناتمام ماند؛ اما با اين وجود در سن دوازده 
هـ قرآن را 1367نوشتن را در حد ابتدائي فراگرفت و در سال سالگي قرآن و خواندن و 

كامالً حفظ نمود قبل از آن كتاب اآلجرومية را در علم نحو و متن الرحبية را در ميراث 
 و اربعين نووي را در حديث حفظ نموده بود.

پس از فراگيري كامل حفظ قرآن فراگيري بقيه علوم را نزد استاد بزرگوارش 
بعد از ايشان نزد شيخ صالح ابن مطلق ، محمد أبي حبيب الشثري ادامه داد عبدالعزيز بن

 و شيخ محمد ابراهيم آل الشيخ فراگيري علم را ادامه داد.
، عبدالعزيز بن ناصر بن رشيد، در مدارس نظامي نزد شيخ بزرگوار اسماعيل انصاري

نمودند و به  لمذعبدالحميد عماد الجزائري ت، محمد البيحاني، حماد بن مجد انصاري
فراگيري علوم ادامه دادند. براي دريافت كارشناسي ارشد از محضر اكثر اساتيد طراز 

كه از علماي عالي  -شيخ عبدالرزاق عفيفي ، امثال شيخ عبداهللا بن محمد بن حميد، اول
شيخ محمد بن عبدالوهاب ، شيخ عمر بن مترك، رتبه هستند و شيخ مناع خليل القطان

، و شيخ طه الدسوقي العربي -صاحب تفسير الواضح  -يخ محمد حجازي ش، البحيري
از اين ، و از اساتيدي برجسته و صاحب علوم و تبحر در فصاحت و بالغت، مصري

 بزرگواران و ديگران علوم شرعي را فراگرفتند.
علوم ، شيخ ابن جبرين عالوه از تحصيل در مدارس نظامي از محضر علماي ديگر

فتند كه مشهورترين آنان شيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز بودند كه اكثر ديني را فراگر
ند و همچنين در نمود مياوقات دروس اين بزرگوار را در مسجد جامع رياض دنبال 
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دروس شيخ محمد بن ابراهيم المهيزع و شيخ عبدالرحمن بن محمد بن هويمل مرتب 
 ند.نمود ميشركت 

 مسئوليت ها:
به دستور ملك سعود و مشوره شيخ  هـ1380عوت و تبليغ در سال همراه با اهل د -

 محمد بن ابراهيم با رياست شيخ عبدالعزيز الشثري به مناطق شمالي اعزام شدند.
الدعوة بعنوان مدرس مشغول به  هـ در معهد امام1395هـ تا سال 1381در سال  -

 تدريس بودند. 
و » التدمرية«تدريس متن كتاب  در رياض به در دانشكده شريعت 1395در سال  -

 كتاب هاي ديگر مشغول شدند. 
هـ به عنوان عضو مركز بحوث علمي و افتا و دعوت و ارشاد 1402در سال  -

منصوب شدند كه مسئول فتاواي شفاهي و تلفني و كتبي كه سريعاً بايد پاسخ داده 
ن مسئول مشغول به خدمت شدند. و همچني، و همچنين تقسيم مسائل ميراث شد مي

بررسي مقاالت و مباحثي بودند كه بعنوان مقدمه و يا مقاالت منتشره در فتاواي 
رديد. شيخ ابن جبرين تا پايان مدت مسئوليتش در اين گ ميكميسيون دائمي افتا درج 

 مركز مشغول فعاليت بودند. 
ي مختلفي مشغول ها آندر كنار اين مشاغل رسمي روزانه يا به صورت هفتگي در مك

 دند.دا ميي شرعي مردم پاسخ ها سؤالخنراني و ايراد وعظ و ارشاد بودند و به س
 تأليفات:

هـ به نام 1390اولين تأليف ايشان پايان نامه دوره كارشناسي ايشان است در سال 
التدخين «كه با كسب امتياز عالي پذيرفته شد. كتاب » خبار اآلحاد في الحديث النبويأ«

و كتاب » الجواب الفائق في الرد علي مبذّل الحقائق«و كتاب  »محكمه في االسالومادته 

 . »التعليقات علي متن اللمعة«كتاب ، »ما تستلزمه كل منهماالشهادات معناهما و«

از » تحقيق شرح الزركشي علي مختصر الخرقي«پايان نامه دكتراي ايشان با موضوع  
پذيرش پايان نامه تمام كتاب را ابتداي كتاب تا باب النكاح را تحقيق كردند. پس از 
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مورد بررسي و تحقيق قرار دادند كه توسط شركت العبيكان در در هفت جلد بزرگ به 
چاپ رسيد. ايشان رساله ها و كتابهاي كوچك بسياري نوشته اند كه بارها به چاپ 

و بعلمه و ، د. حفظ اهللا شيخنا ونفع بهش ميرسيده و در ايام حج و رمضان توزيع 
 م و المسلمين.االسال

 شيخ صالح الفوزان

از اعضاي هيأت علماي عالي رتبه در كميته ، صالح بن فوزان بن عبداهللا الفوزان
امام و خطيب مسجد امير متعب بن عبدالعزيز در رياض و مدير ، مباحث علمي و افتا

 معهد عالي قضا هستند. 
ين آنان عبارتند از: از محضر اساتيد بزرگواري كسب علم نموده اند كه معروف تر

شيخ صالح البليهي. شيخ ، شيخ محمد امين شنقيطي، شيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز
ند اعم از كن ميي مختلفي فعاليت هاي مختلفي را دنبال ها آنصالح الفوزان در ميد

 مباحث علمي و مقاالت مختلف در مجالت اسالمي.، خطابه، افتا، تدريس
التحقيقات  .2و1الملخص الفقهي جلد، : شرح عقيدة الواسطيةبرخي از تأليفات ايشان

تعقيبات علي ، تنبيهات علي احكام تختص بالمؤمنات، المرضية في المباحث الفرضية

 ) تأليف بوطي.السلفية ليست مذهباً( كتاب

شيخ صالح الفوزان بر بسياري از تأليفات شيخ االسالم ابن تيميه و شيخ االسالم 
و عالوه از اين موارد تأليفات ديگري هم ، اب تعليقاتي نوشته اندمحمد بن عبدالوه

 دارند.
 همواره پاسخگوي سؤاالت شنوندگان هستند.» نور علي الدرب«ايشان در برنامه 

إنه سميع ، و جزاهم عنهم خير الجزاء و أوفاه، نفع اهللا به و بعلمه االسالم و المسلمين
  قريب مجيب



 

 ا و احكام آنگفتاري مختصر در مورد فتو

م املسؤول عنه للسائل«تعريف فتوا: الفَتْوي و الفُتيا:  ( »ذكر احلُكْ
7F

هي جواب «أو ، )1

عبارت است از جواب «، و يا فتوا» بيان حكم سؤال براي سائل«فتوا و فتيا:  )8F2(»املفتي

 »مفتي به سائل و مستفتي
كه منظور ما ، فتوا شامل پاسخ به سؤاالت شرعي و غير شرعي است، با اين توضيح

 اشد.ب ميپاسخ به سؤاالت شرعي 

 .)9F3( »یاالسم: الفتوجابه. وأذا إفتيه: أفتاهُ يف املسألة ي«يقال: 

زماني كه ، دده ميدر موردي به او فتوا ، د: در مسأله اي به او فتوا دادشو ميگفته 
 جواب او را بدهد.

امور ديني و وظايف خطير جايگاه خطير فتوا: فتوا داراي جايگاه ارزشمند اسالمي از 

كه مفتي با فتواي خويش مبلِّغ و  10F4»املتعلِّقُ بأفعال املتكلِّفني تعاىلحكم اهللا «شرعي است؛ 

اد مردم مفتي در امور شريعت و دين الهي مورد اعتم، سخنگوي رب العالمين است
امانت داري و صداقت است؛ از اين رو است كه: علما و  است؛ كه اين مهم مقتضي

بين ، مبين احكام دين از جانب رب العالمين هستند، ندباش ميفتيان وارثان پيامبران م
 خداوند و بندگان در تبليغ واسطه هستند.

 »فلينظر كيف يدخل بينهم، العامل بني اهللا و خلقه«يد: گو ميعالمه محمد بن المنكدر 

                                                            
للمنـاوي   » فـيض القـدير  «/فتـي)، و  239(ص»  المصباح المنير«)، وانظر: 1/309للقونوي  (» اءأنيس الفقه« -1

ــبكة     1/158( ــي ش ــريف ف ــاكر الش ــن ش ــد ب ــاالً لمحم ــد «)، و مق ــيد الفوائ ــرابط: » ص ــذا ال ــت ه  تح
http://saaid.net/Doat/alsharef/3.htm 

 )550للمناوي ص  (» تعاريفال« -2
 )،  (فتا)5/3348»  (لسان العرب« -3
 )123للجرجاني ص  (» التعريفات« 4

http://saaid.net/Doat/alsharef/3.htm
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)
11F

نديشناك باشد كه بايد بيمناك و ا، عالم دين واسطه اي بين خداوند و مردم است، )1
 د. كن ميچگونه به اين وظيفه عمل 

جايگاه افتاء ، كه جايگاه افتا بسيار خطير و رفيع استيد: بدانگو ميعالمه نووي 
، والسالم است داراي فضيلت بسيار بزرگي است؛ زيرا مفتي وارث انبيا عليهم الصالة

اما بايد متوجه شد ، دكن ميعمل فتوا فرض كفايه اي است كه مفتي در آن انجام وظيفه 
كه هر آن احتمال خطا و لغزش وجود دارد. بر اين اساس گفته اند: المفتي موقّع عن اهللا 

الهي است. عالمه ابن  يعني سخنگوي دين -د ده ميمفتي از جانب خداوند امضا ، تعالى
يد: گو ميشاگرد ارشد ابن تيميه در مورد جايگاه مفتي و مسئوليت آن  قيم الجوزية

دامي كه جايگاه و فضيلت كسي كه بعنوان سخنگو و امضا كننده از طرف پادشاه ما
مطرح است قابل انكار نيست و همگان به قدر و منزلت او معترف هستند و فوق العاده 

چگونه است احترام و جايگاه كسي كه سخنگوي دين الهي است ، ندكن ميبه آن افتخار 
و زمين  ها آند كه پروردگار و پادشاه آسمكن مي و احكام خداوند را بيان نموده و امضا

 است؟! 
د بايد آمادگي الزم براي اين كار را كن ميدر جايگاه افتا و قضاوت كار  كه كسي

و از طرفي به قدر و منزلت جايگاهي كه در ، داشته باشد و ملزومات آن را فراهم آورد
راسد؛ زيرا خداوند او را و از بيان حق و سختيهاي آن نه، آن قرار دارد واقف باشد

د؛ جايگاه فتوا آنقدر بلند مرتبه است كه خداوند خود را كن ميد و هدايتش كن مينصرت 

﴿ د:فرماي ميدر مقام فتوا قرار داد و                     

        ﴾ند و نظر كن مياز تو درباره زنان سوال « ]۱۲۷: [النساء

د ساز ميو براي شما روشن ، ويدگ مياهند. بگو: خداوند درباره آنان به شما پاسخ خو مي
  .»رددگ ميدر زمينه ميراث ايشان) تالوت ( آنچه را كه در قرآن

                                                            
و  ،)2/354» (الفقيـه و المتفقـه  «و الخطيب البغدادي في  ،)821(  »المدخل الي السنن«أخرجه البيهقي في  -1

 )33/361»  (تاريخ دمشق«من طريق البيهقي أخرجه ابن عساكر في 
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از لحاظ شرافت و ارزش جايگاه فتوا همان بس كه پروردگار خود را در آن مقام 

﴿ رار داده و فرموده:ق            ﴾ :از تو « ]۱۷۶[النساء

اين باره كه مشهور است به) كالله برايتان حكم صادر (بگو: خداوند در ، اهندخو ميفتوا 
 .»دكن مي

ليت مورد و بداند كه از اين مسئو، مفتي بايد بداند در مقام فتوا نائب چه كسي است
( يرد و در حضور پروردگار بايد پاسخگو باشدگ ميبازخواست قرار 

12F

1( . 
 بزرگان دين و سلف امت از صدور فتوا حذر مي كردند.

عادت و مرام سلف صالح و پيشكسوتان نيكو سيرت بر اين بود كه خود را در مقام  
يد: گو ميي ليلي از جمله: عالم فرزانه عبدالرحمن بن أب، دنددا ميصدور فتوا قرار ن

از يكي از  هرگاهيكصد و بيست نفر از اصحاب پيامبر و از انصار را مشاهده كردم كه 
د و آن يكي به ديگري تا اينكه سائل دا ميسائل را به ديگري ارجاع ، شد ميآنان سؤالي 

( شتگ ميبه نفر اول باز 
13F

2(.  
از انصار را ، ريد: من در اين مسجد بيست نفر از اصحاب پيامبگو ميهمچنين  

 شد ميو يا از او سؤالي  نمود مييكي از آنان حديثي را بيان  هرگاهمالقات نمودم كه 
و يا به آن مسئله جواب  نمود ميدوست داشت يكي ديگر از اصحاب آن حديث را بيان 

 .)14F3(ددا مي
از آنان مسئله  هرگاهشخصيت هايي را مالقات نمودم كه «يد: گو ميعطاء بن سائب 

( ندشد ميلرزه بر اندام ، در مقام پاسخ شد ميرسيده اي پ
15F

4(. 

من افتي «عن أيب وائلٍ شقيق بن سلمة؛ قال: قال عبداهللا بن مسعود: ، و روي األعمش
                                                            

 )11-1/10الموقعين (اعالم  -1
 ).13/412»  (تاريخ بغداد«و الخطيب في  ،)3/115»  (المعرفة و التاريخ«اخرجه يعقوب بن سفيان في  -2
المعرفـة و  «)، و يعقوب بن سفيان فـي  135»  (سننه«)، والدارمي في 58»  (الزهد«اخرجه ابن المبارك في  -3

 )36/87»  (تاريخ دمشق«)، و ابن عساكر في 9/215»  (الثقات«)، و ابن حبان في 3/114»  (التاريخ
 )3/115»  (المعرفة و التاريخ«اخرجه يعقوب بن سفيان في  -4
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عبداهللا بن مسعود فرموده: كسي كه به همه سؤاالت » الناس يف كل ما يستفتونه فهو جمنون

( د مجنون استده ميپاسخ 
16F

1(. 
ز بيان اين روايت ابن عتيبه خطاب به من گفت: اگر قبالً اين يد: پس اگو ميأعمش 

دم. از ابن دا ميسخن را از تو شنيده بودم در بسياري از مسائل كه فتوا داده ام فتوا ن
( عباس هم مانند قول ابن مسعود روايت شده است

17F

2(. 
جواب  شد مييد: اگر چيزي از آنان پرسيده گو ميابو حصين عثمان بن عاصم 

( نمود ميدند؛ اما عمر ابن خطاب براي جواب مسائل اصحاب بدر را جمع اد مي
18F

مالك  .)3
قبل از جواب خود را در برابر ، از كسي سؤالي پرسيده شد هرگاه« :ابن انس مي فرمود

بهشت يا جهنم قرار دهد آنگاه جواب دهد كه اگر در برابر جوابش گرفتار جهنم شد 
( چگونه خود را نجات دهد

19F

4(. 
صيمري و خطيب گفته اند: كسي كه به صدور فتوا از خود  :يدگو مينووي  امام

د و شو ميتوفيق شامل حالش ن، عالقه نشان دهد و خود را از ديگران پيشتاز كند
اما اگر كسي به صدور فتوا بي رغبت بوده و عالقه مند ، سرانجام پريشان خواهد شد

ا به ديگران ارجاع دهد از جانب نباشد و چون در معرض استفتاء قرار گرفت آن ر
د. اين دو كن ميو اكثراً به جواب صحيح دست پيدا ، دشو ميخداوند توفيق نصيبش 

التسألِ اإلمارةَ فإنك إن «وده: بزرگوار به اين حديث پيامبر استدالل نموده اند كه فرم

نتَ ، عن مسألةٍ أو كِلتَ إليها عطِيتَهاأ ( »عليها و إن أُعطِيتَها عن غري مسألة أُعِ
20F

( و )5
21F

1( 
                                                            

)، و 320»  (الجعديات«)، و البغوي في 171»  (سننه«)، والدارمي في 903»  (اآلثار«أخرجه أبو يوسف في  -1
)، و 66-65(ص»  إبطـال الحيـل  «فـي   )، و ابـن بطـة  8924) رقم  (9/188»  (المعجم الكبير«الطبراني في 
الفقيـه  «)، والخطيـب فـي   798»  (المـدخل إلـي السـنن   «)، و البيهقـي فـي   275»  (ذم الكالم«الهروي في 

 .)165-164و 2/55»  (جامع بيان العلم و فضله«)، وابن عبدالبر في 417-2/416»  (والمتفقه
 )2/164»  (جامع بيان العلم و فضله«بدالبر في ) و ابن ع799»  (المدخل إلي السنن«اخرجه البيهقي في  -2
 .)803»  (المدخل إلي السنن«و البيهقي في  ،)62(ص»  إبطال الحيل«اخرجه ابن بطه في  -3
 .)80 -79أدب المفتي و المستفتي ( -4
 ).1652)، ومسلم  (6622أخرجه البخاري  ( -5
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[خواهان امارت نباش؛ زيرا اگر در صورتي به آن برسي كه خواهانش بوده اي كارت به 
از جانب خداوند ياري ( شود بدون تمايل به تو سپرده ود و اگرش ميخودت واگذاشته 

 خواهي شد]
، شايسته است كه مفتي ظاهري متقي داشته باشد«يد: گو ميصفات مفتي: امام نووي 

لحاظ ظاهري و باطني فردي متدين باشد. يكي از خصوصيات بارز امام مالك اين بود از 
كه حتي به اموري پايبند بود و عمل مي كرد كه ديگران را به آن الزام نمي كرد و 

د كه در عملكرد خويش به اموري شو ميفت: زماني شخص عالم دين محسوب گ مي
آن را  هرگاهد؛ اموري جزئي و معمولي كه كن ميپايبند باشد كه ديگران را به آن ملزم ن

ايشان همين موضوع را از استاد خودش ابن ابي ، دشو ميترك دهد گناهكار ن
از صفات مفتي آن است كه دچار  .)22F2( »نمود ميعبدالرحمن معروف به ربيعة الرأي نقل 

كه  تلبيس ابليس نشود از نيرنگ هاي شيطاني خود را كامالً بر حذر دارد ترفندهائي
شيطان با آن فقها را مي فريبد؛ مواردي كه ابن الجوزي ذكر نموده و گفته: از جمله 

د كه علم شرعي كن ميتلبيسات ابليسي براي فقها آن است كه براي آنان چنان وانمود 
يد: محدث چيزي گو مي، و چون نزد فقيهي از محدثي سخن به ميان آيد تنها فقه است

  اصل است. اگر براي فقهاء، فراموش نموده اند كه حديثنمي فهمد؛ و چنين فقهائي 
د بر ميد و قساوت قلب را از بين شو ميسخني ذكر شود كه به سبب آن دل نرم 

 يند: اين از گفتار واعظان و مبلغان است.گو مي
از جمله تلبيسات ابليسي براي مفتيان اين است كه در اموري فتوا دهند كه هنوز به  

اگر با اموري كه ، و چه بسا كه فتوايشان معارض با نصوص باشد، ه اندجايگاه آن نرسيد
( مشكل هستند توقف نمايند و فتوا صادر نكنند بهتر است

23F

3(. 
                                                                                                                                                       

 .)17(ص»  آداب الفتوي« -1
 .)19-18(ص »آداب الفتوي« -2
 .)147تلبيس ابليس  (ص -3
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 آداب مفتي و مستفتي:

در ميان سلف امت به آن آراسته بودند عبارت  بخشي از آدابي كه مفتي و مستفتي
ترك سؤال و ، ق نيفتاده استاست از: ترك سؤال و جواب از اموري كه هنوز اتفا

و از اموري كه هنوز فرض نشده و خدا و ، به آن نياز ندارد انسانجواب از اموري كه 
و اموري كه به نوعي در حق سائل شدت عمل ، ما را به آن مكلف ننموده اند، رسول

 د و برايش ناگوار است. شو ميمحسوب 
 د كه:كن ميز ابو هريره نقل امام مسلم در صحيح خودش از روايت محمد بن زياد ا

ولُ « سُ بَنَا رَ طَ ىلَّ  اللَّـهِ خَ : اللَّـهُ صَ الَ قَ لَّمَ فَ سَ يْهِ وَ لَ ضَ « عَ دْ فَرَ َا النَّاسُ قَ مْ  اللَّـهُ أَهيُّ يْكُ لَ ـعَ جَّ الْ  حَ

وا جُّ امٍ ، »فَحُ لَّ عَ : أَكُ لٌ جُ الَ رَ قَ ولَ ، فَ سُ ا رَ ـهِ يَ تَ اللَّ كَ َا ثَالَ ، ؟ فَسَ اهلَ تَّى قَ ولُ ، ثًاحَ سُ الَ رَ قَ ـهِ فَ  اللَّ

ىلَّ  : اللَّـهُ صَ لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ مْ « عَ : نَعَ لْتُ وْ قُ بَتْ ، لَ جَ وَ تُمْ ، لَ تَطَعْ ملََا اسْ :، »وَ الَ ا « ثُمَّ قَ وينِ مَ رُ ذَ

مْ  تُكُ كْ رَ بِ ، تَ نْ ىلَ أَ مْ عَ فِهِ تِالَ اخْ مْ وَ اهلِِ ؤَ ةِ سُ ثْرَ مْ بِكَ بْلَكُ انَ قَ نْ كَ لَكَ مَ إِنَّامَ هَ مْ فَ ءٍ ، يَائِهِ ْ مْ بِيشَ تُكُ رْ ا أَمَ إِذَ فَ

تُمْ  تَطَعْ ا اسْ نْهُ مَ أْتُوا مِ وهُ ، فَ عُ دَ ءٍ فَ ْ نْ يشَ مْ عَ َيْتُكُ ا هنَ إِذَ  .)24F1( »وَ

اي مردم «براي ما سخنراني نمودند و فرمودند:  صلي اهللا عليه وآله وسلم رسول اهللا
شخصي از ، »آوريد حج را بر شما فرض نمودند پس فريضه حج را بجا تعالىاهللا 

حاضران سوال نمود: اي رسول خدا آيا هر سال حج را بجا آوريم؟ پيامبر سكوت كرد و 
 صلي اهللا عليه وآله وسلم آنگاه پيامبر، سائل سه مرتبه سؤالش را تكرار نمود، جوابي نداد
و شما نمي توانستيد هرسال  شد ميحج بر شما هر سال فرض ، فتم بلهگ ميفرمود اگر 

فرمود: اموري را كه براي شما  صلي اهللا عليه وآله وسلم ا بجا آوريد. سپس پيامبرحج ر
يشان و ها سؤالبيان ننموده ام سؤال نكنيد؛ زيرا امت هاي پيش از شما به سبب 

شما را به چيزي امر نمودم به اندازه توان  هرگاه، اختالفاتشان با پيامبران هالك شدند
 .شما را از چيزي نهي نمودم آن را ترك كنيد گاههرو ، خويش آن را انجام دهيد

                                                            
 .)1337مسلم  ( -1
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كه در آن ، دار قطني هم اين روايت را به اختصار و با سندي ديگر تخريج نموده 

﴿ اين آيه را نازل فرمود: تعالىچنين آمده كه اهللا             

        ﴾... :اي كساني كه ايمان آورده ايد! از « ]۱۰۱[املائدة

 .»دكن ميچيزهايي سوال نكنيد كه اگر برايتان آشكار شود شما را ناراحت و بدحال 
براي ما  صلي اهللا عليه وآله وسلم در صحيحين از انس روايت است كه رسول اهللا

صلي  كسي هستم؟ پيامبريا رسول اهللا من فرزند چه ، مردي سؤال كرد، سخنراني نمود

 ﴿ آنگاه اين آيه نازل شد». شما فرزند فالني هستيد«فرمود:  اهللا عليه وآله وسلم   

  ﴾... )
25F

1(. 

ذكر  )26F2( »جامع العلوم و الحكم«حافظ ابن رجب اين احاديث و غير آن را در كتاب 
ايشان ، يمكن ميندكي تصرف ذكر نموده و با تفصيل سخن گفته است كه ما آن را با ا

، د كه از سؤال بي مورد بايد پرهيز نمودكن ميد: مجموعه اين احاديث داللت فرماي مي
مانند سؤال كسي كه پرسيده: آيا او از ، سؤالي كه جواب آن براي سائل ناخوشايند است

اهل بهشت است يا از اهل جهنم؟ آيا پدرش همان كسي است كه به او منتسب است؟ 
ازسؤاالت بيهوده؛ مسخره آميز و باتكلف بايد پرهيز نمود آنگونه كه شيوه منافقان بود. 

آنگونه كه مشركين و اهل كتاب عادت ، همچنين سؤال براي نزول آيات پيشنهادي
ند كه اين آيه در فالن مورد نازل شده است. همچنين كن ميعكرمه و ديگران نقل ، داشتند

سؤال ، تعال آن را مخفي نموده مانند سؤال از وقوع قيامتسؤال از اموري كه خداوند م
 از روح. 

كه مسلمانان  آيد مييد: از مجموع احاديث چنين برگو ميحافظ ابن رجب در ادامه 
، بايد از سؤال در بسياري از امور حالل و حرام بپرهيزند كه احتمال دارد بر اثر آن سؤال

                                                            
 .)2359و مسلم ( ،)93خرجه البخاري  (أ -1
 .)178-168(ص  -2
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مانند سؤال از حج كه آيا هرسال بايد حج ، جوابي نازل شود كه كار بر امت دشوار شود
 نمود؟ 

هصلَّى  در حديث صحيحي از سعد از پيامبر  روايت است كه فرمودند: علَيه وسلَّم اللـَّ

ظَمَ « ـ إِنَّ أَعْ نيَ الْ لِمِ سْ تِهِ  مُ لَ أَ سْ لِ مَ نْ أَجْ مَ مِ رِّ مْ فَحُ َرَّ ْ حيُ ءٍ ملَ ْ نْ يشَ أَلَ عَ نْ سَ ا: مَ مً رْ ( »جُ
27F

1( 

مجرمترين مسلمانان كسي است كه از چيزي سؤال كند كه حرام نيست و بر اثر سؤال «
 » .او حرام شود

هصلَّى  چون از پيامبر  ال در اين ؤس، پرسيده شد )28F2( »لعان«در مورد  علَيه وسلَّم اللـَّ
( مورد را ناپسند دانست؛ زيرا هنوز چنين موردي اتفاق نيفتاده بود

29F

3(. 
هى صلَّ پيامبر از قيل و قال و كثرت سؤال و هدر دادن اموال نهي مي  علَيه وسلَّم اللـَّ

( فرمود
30F

4(. 
هصلَّى  رسول اهللا فقط به باديه نشينان به منظور جلب نظر آنان اجازه  علَيه وسلَّم اللـَّ

ر ايمان اما مهاجرين و انصاري كه ساكن شهر مدينه بودند و د، د تا سؤال نماينددا مي
( راسخ بودند از سؤال نهي شده بودند. آنگونه كه در صحيح مسلم

31F

از نواس بن سمعان  )5
ه علَيه وآله وسلَّميد: يكسال در كنار پيامبر گو ميروايت است كه  در مدينه  صلَّى اللـَّ

شدم با خانواده ام به مدينه هجرت ننمودم و در مدينه ساكن ن، دم تا از او سؤال كنممان
ه علَيه وآله وسلَّم تا بتوانم از محضر پيامبر سؤال نمايم؛ زيرا معمول اين بود كه  صلَّى اللـَّ

 از پيامبر شد ميو در آنجا مقيم  نمود مييكي از اصحاب به شهر مدينه هجرت  هرگاه
                                                            

 .)2358مسلم  ( ،)7289بخاري  ( -1
: شهادتي كه به وسيله سوگند تأييد مي شود و همراه بـا نفـرين اسـت كـه موجـب اسـقاط مجـازات        لعان -2

. [مبادي و اصطالحات علم فقه، جالل جاللـي زاده،  تهمت در حق شوهر و حد زنا در حق زن مي شود
سوره نـور بيـانگر قاعـده لعـان در فقـه اسـالمي اسـت.         9تا  6] .آيات  208ص1387نشر احسان،تهران،

 مترجم
 .) دون ذكر السؤال5311)، و هو عند البخاري  (1493أخرجه مسلم  ( -3
 .)593مسلم  ( ،)844بخاري  ( -4
 .)2553شماره  ( -5
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لَّمسوآله و هلَيع ه  آياتي كه پيامبر د؛ بلكه همواره به احاديث وكر ميسؤال ن صلَّى اللـَّ
هصلَّى   .)32F1( ددا مياند گوش خو مي علَيه وسلَّم اللـَّ

همچنين در صحيح مسلم از انس روايت است كه فرمود: ما از سؤال كردن از محضر 
هصلَّى  پيامبر خيلي برايمان جالب بود كه يكي از صحرا ، نهي شده بوديم علَيه وسلَّم اللـَّ

هصلَّى  ه مي آمد تا از محضر پيامبرو خارج از مدين سؤال كند و ما گوش  علَيه وسلَّم اللـَّ
 .)33F2( ....كنيم

هصلَّى  رسول اهللا شما را از چيزي نهي نمودم از آن باز  هرگاه«فرمود:  علَيه وسلَّم اللـَّ
 »هيدشما را به چيزي امر نمودم به اندازه توان آن را انجام د هرگاهبيائيد و 

ه علَيه وآله وسلَّم بنابراين با اين بيان پيامبر  ما را متوجه مي سازد كه با  صلَّى اللـَّ
مدن از منهيات خود را مشغول سازيم و از طرح سؤال عمل كردن به دستورات و باز آ

 تا . بنابراين شايسته است كه مسلمانان تمام اهتمام و توجه خود را بكار ببندندبپرهيزيم
و امور ، را بفهمدآن تالش كند تا  مسلمان بايد، دستورات خدا و رسولش را ياد بگيرند

و از منهيات  و امور عملي را به اندازه توانش انجام دهد، اعتقادي را كامالً تصديق كند
اصحاب پيامبر و تابعين اينگونه بودند و همواره مي كوشيدند علم قرآن و ، باز بيايد

ند. اگر ذكر و فكر شنونده ي احكام شريعت متوجه امور احتمالي و حديث را ياد بگير
اين همان چيزي است كه از آن نهي شده و بايد از آن پرهيز شود؛ زيرا اين ، فرضي شود

شود  د كه ذهن شنونده متوجه اصل دستورات شريعتشو مياحتماالت ذهني مانع از آن 
 تا كامالً به آن عمل نمايد. 

سود سؤال كرد؟ عبداهللا بن عمر بن عمر در مورد استالم حجر األ شخصي از عبداهللا
ه علَيه وآله وسلَّمدر جواب گفت: پيامبر  سود را ديدم كه استالم حجر األ صلَّى اللـَّ

يد. سائل گفت اگر نتوانستم چكار كنم؟ اگر خيلي شلوغ بود بوس ميو آن را  نمود مي
                                                            

 .)16/111يت از صحيح مسلم همراه با شرح آن از امام نووي (روا -1
 .)12صحيح مسلم  ( -2
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صلَّى  من پيامبر، را در شهر خودت يمن رها كناگر و اما  :چكار كنم؟ ابن عمر گفت
ه ( يدبوس ميسود را ر األرا ديدم كه حج علَيه وسلَّم اللـَّ

34F

1(. 
هصلَّى  منظور ابن عمر اين است كه توجه فقط متابعت امر رسول اهللا  علَيه وسلَّم اللـَّ

ن؛ زيرا اين امور مانع اطاعت فرضيات و احتماالتي را كه هنوز اتفاق نيفتاده رها ك، باشد
ه علَيه وآله وسلَّم اهللا امر رسول د؛ بايد دانست كه تفقّه ديني و سؤال و شو مي صلَّى اللـَّ

جواب علمي زماني ارزشمند است كه به منظور عمل به احكام باشد نه اينكه از روي 
 بحث و جدل باشد.

مورد فتنه هاي آخر الزمان سخن  از علي رضي اهللا عنه روايت است كه ايشان در 
چه زماني اين فتنه ها ظاهر  !اي علي، فت: عمر رضي اهللا عنه از ايشان پرسيدگ مي

ه لغري الدينإ«علي رضي اهللا عنه فرمود: ، ندشو مي و التمست ، و تعلّم لغري العمل، ذا تفقّ

يري علم منهاي و فراگ، هر زماني كه تفقه براي غير دين باشد .)35F2(»الدنيا بعمل اآلخرة

 و اعمال آخرت با انگيزه ي دنيا طلبي باشد.، عمل باشد
يد: چه حالي خواهيد داشت آن زماني كه فتنه هائي گو ميابن مسعود رضي اهللا عنه 

امور منكر ، شما را فراگيرد كه خرد ساالن در آن فتنه ها بزرگ شوند و بزرگان پير شوند
د شو مياعتراض همه بلند ، كر را تغيير دهنداگر روزي بخواهند من، جايگزين سنت شود

يد؟ مر دم عرض نمودند: ده مييند: اين كار درست نيست چرا اين كار را انجام گو ميو 
، آن زمان كي فرا مي رسد؟ فرمود: آنگاه كه افراد امين و مورد اعتماد كم شوند

، راي غير دين باشدتفقّه ب، قرّاء زياد شوند، فقها اندك شوند، فرمانروايان بسيار شوند
( عمل به دين با انگيزه رسيدن به متاع دنيا باشد

36F

3(. 
سؤال در مورد حوادثي كه هنوز اتفاق نيفتاده را ، بر همين اساس بسياري از صحابه

  .دنددا ميي پاسخ نها سؤالنستند و اصالً به چنين دا ميمكروه 
                                                            

 .)1/16و قد اخرجه البخاري ايضاً  ( ،)861الترمذي  ( -1
 .)20743و20742»  (المصنف«الملحق بـ » جامع معمر«عبد الرزاق في  -2
 .)20743و20742»  (المصنف«الملحق بـ » جامع معمر«عبد الرزاق في  -3
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و خطاب به آنان گفت:  يد: عمر رضي اهللا عنه در ميان مردم رفتگو ميعمروبن مرّة 
از اموري كه هنوز اتفاق نيفتاده سؤال نكنيد؛ زيرا ما با اموري درگير هستيم كه اتفاق 

( بايد چاره جوئي كنيم ها آنافتاده و براي 
37F

1(.  
، ويد: از چيزي كه اتفاق نيفتاده سؤال نكنيد؛ زيرا شنيده ام كه عمرگ ميابن عمر 

( لعنت كرده است واقع نشدههنوز ه ك سوال ميكند سائلي را كه از چيزي
38F

2(. 
فت: آيا اين اتفاق افتاده؟ اگر گ مي، شد مياز زيد بن ثابت سؤالي پرسيده  هرگاه

فت: اكنون اين مسئله را رها كنيد هرگاه اتفاق افتاد آنگاه از آن گ مي، فتند خيرگ مي
(بپرسيد

39F

3(. 
: آيا همچنين چيزي فرمود، يد: از أبي بن كعب مسئله اي را پرسيدمگو ميمسروق 

اين مسئله اتفاق افتاد  هرگاه، گفت: پس ما را اذيت نكن، اتفاق افتاده است؟ گفتم: خير
 .يمكن ميآنوقت ما براي جواب آن جست و جو 

گفت: آيا اين امر اتفاق افتاده است؟ ، يد: از عمار مسئله اي پرسيده شدگو ميشعبي 
ز آن سؤال نكنيد هر وقت اتفاق افتاد آنوقت گفت: چيزي كه اتفاق نيفتاده ا، گفتند خير

( بپرسيد تا ما جوابي براي آن پيدا بكنيم
40F

4(. 
با عصبانيت ، يد در مورد مسئله اي از طاوس سؤال كردمگو ميصلت بن راشد 

گفت: ترا به خداوند سوگند! آيا اين ، گفتم آري، پرسيد آيا اين مسئله اتفاق افتاده است
اصحاب ما از معاذ بن جبل روايت كرده  :فرمود، خداوند چنين است؟ گفتم سوگند به

جو نكنيد كه ا كه هنوز اتفاق نيفتاده است جستاند كه ايشان فرمود: اي مردم مشكالتي ر
يد. بدانيد كه اگر شما در پي مشكالتي نباشيد كه هنوز اتفاق نيفتاده شو ميسرگردان 

                                                            
 )2/12»  (الفقه و المتفقه«اخرجه الخطيب البغدادي في  -1
 )2/13مرجع سابق  ( -2
 )2/14مرجع سابق ( -3
 )2/15مرجع سابق ( -4
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ان كساني را بوجود خواهد آورد كه آنگاه كه اتفاق افتاد خداوند در ميان مسلمان، است
( ندكن ميند و جواب صحيح را پيدا كن ميبراي حل مشكل چاره جوئي 

41F

1(. 
 مردم در اين موضوع به چند گروه تقسيم شده اند:

جوي فرضيات و احتماالت نبودند و همواره تالش مي پيروان اهل حديث در جست
به خوبي بفهمند و علم دين را حاصل نارل فرموده است  تعالىكردند تا آنچه را كه اهللا 

و امور قائل به توسعه بودند ، كنند. فقهاء اهل رأي در جستجوي مسائل قبل از وقوع
و با تكلف تمام تالش مي كردند تا براي  ،جو مي كردندمحتمل و غير محتمل را جست

ين در مواردي اين امور منجر به خصومت و جدال و افتراق ب، جوابي پيدا كنند ها آن
و مقترن بود به فخر و مباهات و جلب توجه مردم  شد ميقلوب و بغض و عداوت 

بديهي است كه چنين اعمالي از نظر علماي رباني مذموم است و از نظر ، بدور خود
 سنت نبوي محكوم است. 

ند تا معاني و مفاهيم قرآن نمود ميهمواره تالش ، فقهاي اهل حديث و علماي عامل
احاديث صحيح ، يث رسول اهللا و سخنان صحابه و تابعين دريافت كنندرا در پرتو احاد

فقهاء و ، را از ميان روايات ضعيف تفكيك كنند. آنگاه احكام مسائل فقهي را تبيين كنند
ند تا در مرحله بعد سخنان صحابه و نمود ميهمواره تالش ، اهل حديث و علماي عامل

و زهد و رقائق و امور  حرام و اصول سنتتابعين را در علوم تفسير و مسائل حالل و 
منهج امام احمد و موافقانش اينگونه بود. بديهي است كه اين علوم و ، ديگر را فراگيرند

را از جست جوي آراء و نظريات و امور  ها آنو  دكن ميبراي اهل علم كفايت  معارف
ل و خصومت و رداند. اموري كه چه بسا به جداگ مياحتمالي و غير احتمالي بي نياز 

در بسياري از موارد از امام احمد در مورد مسائلي كه اتفاق ، كثرت قيل و قال منجر شود

ثةد مي فرمود: شو مينيفتاده است پرسيده  دَ نْ هذه املسائل املُحْ  .دَعونا مِ
                                                            

السـنن  «) و ابوعمرو الدواني في 23-2/22) و الخطيب في الفقيه و المتفقه (155اخرج الدارمي في سننه  ( -1
 )363»  (الواردة في الفتن
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متوجه ، ويد: چون به دقت در اين موضوع نگريستمگ مييونس بن سلمان السقطي 
 طرف ديگر حديث است.رأي. و ، شدم كه يك طرف

از عرش و ، از خداوند و ربوبيتش و جالل عظمتش سخن رفته است، در حديث
ترغيب به صله رحم و امور خير ، بهشت و جهنم و انبياء و مرسلين وحالل و حرام

اما در رأي: سخن از مكر و عذر و حيله و قطع ارحام و امور ، سخن به ميان آمده است
( شر است

42F

1(. 
جوي آخرت است به احاديث و روايات ويد: كسي كه در جستگ ميويه باحمد بن شَ

لقمه اي نان و رسيدن به دنياست دنباله رو  چنگ بزند و كسي كه در جست و جوي
( باشد رأي و نظر

43F

2(. 
غالباً به جواب ، آيات و احاديث و فهم صحابه طلب كند براساسكسي كه علم را 

اقوال ول مسائل جديد در قرآن و حديث واص يراد؛ زكن ميمسائل جديد دست پيدا
همچون امام  اي راه و روش ائمه براساسالبته بايد اين مسير را ، جود استصحابه مو

جو نمود؛ زيرا اين ها أئمه اق و ابي عبيد و رهروانشان جستو امام احمد و اسح شافعي
ند در اي بودند كه بر هدايت بودند و كسي كه از راه و روش أئمه ي هدي تخطي ك

را عمل ميكند و و اجب را و در عملكردش ناجايز ، هالكت و گمراهي بسر خواهد برد
 د.ده ميترك 

اصوالً هدف بايد رضاي الهي و تحصيل قرب خداوند باشد؛ عالم دين بايد تالش 
صلَّى  كند تا علم قرآن و حديث را دريافت كند و خود را در مسير سنت رسو ل اللّه

ه قطعاً كسي ، ديگران را به آن دعوت دهد، و به آن عمل كند، قرار دهد وسلَّم علَيه اللـَّ
نا آموخته ، دكن ميخوبيها را به او الهام ، كه اين گونه باشد خداوند او را موفق ميگرداند

                                                            
الحجـة فـي بيـان    ") و أبوالقاسـم األصـبهاني فـي    75( "شـرف اصـحاب الحـديث    " أخرجه الخطيب في -1

 )1/264( "المحجة
 أخرجه الخطيب في الموضع السابق -2
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 ها را به او مي آ موزد و از زمره ي عالماني خواهد بود كه خداوند در مدح آنان فرموده:

﴿             ﴾ :خواهد شد.... و از راسخان در علوم ]۲۸[فاطر 

خاطراللّه ه ويد: گفته شده كه راسخان در علم كساني هستند كه بگ مينافع بن يزيد 
بر ديگران و زير دستان ، ندكن ميبراي كسب رضاي الهي اظهار عجز ، ندكن ميتواضع 

( ندكن ميديگران را تحقيرن، ورزند خويش فخر و مباهات نمي
44F

1(. 
هصلَّى  گفتار رسول اللّه بر همين امر داللت مي نمايد آنجا كه فرمود:  علَيه وسلَّم اللـَّ

ا، أتاكم أهلُ اليمن« رُّ قلوبً بَ م أَ ةً ، هُ قُّ أفئِدَ امنٍ ، و أَرَ  )45F2( »واحلكمةُ يامنيَّة، والفقهُ يَامنٍ ، اإليامنُ يَ

تر است. ايمان از يمن ايد بگويم قلب هايشان از همه نرمب، زد شما آمدنداهل يمن ن«
و غرور و تكبر در ميان صاحبان شتر است و آرامش و وقار ، است. دانش از يمن است

 »در ميان صاحبان گوسفند است
هصلَّى  گفتار پيامبر  اشاره است به ابو موسي اشعري و پيروانش از علَيه وسلَّم اللـَّ

وهب ابن منبة و ديگر ، طاوس، اويس قرني، امثال ابو موسي الخُوالني، علماي يمن
برخي از ، رباني و خدا ترس بودند، تمام اين افراد عالماني فرزانه، علماي سرزمين يمن

ر ديگران برتري داشتند؛ اما بايد در نظرداشت كه امتياز آنان از ديگران به ب مينظر عل
بلكه رمز موفقيت و توفيقات آنان را  -و يا بحث و جدل نبود خاطر كثرت قيل و قال

 بايد در تواضع و خوف و خشيت الهي جست و جو كرد.
رضي اهللا عنه) در شناخت مسائل حالل و حرام ( جليل القدر معاذ بن جبل صحابيِ

( سرآمد همگان بود
46F

3(. 
                                                            

 )1/384أخرجه ابن المنذر في تفسيره كما في تفسير ابن كثير ( -1
 )52)، و مسلم  (4388»  (صحيحه«أخرجه البخاري في  -2
) و غيره، وهو ضعيف، 3791و3790؛ أخرجه الترمذي  (»أمتي أبوبكر...أرحم أمتي ب«ورد هذا في حديث: -3

دراسـة حـديث أرحـم أمتـي     «و قد فصل طرقه و بين علَّته الشيخ مشهور حسن سلمان في رسـالة بعنـوان   
 ».بأمتي أبوبكر
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مه علما و رضي اهللا عنه) همان كسي است كه روز قيامت پيشاپيش ه( معاذبن جبل
( دانشمندان در جايگاه بلندي قرار دارد

47F

اما علم اين بزرگوار به معناي تكثير مسائل و  )1
بلكه ايشان بحث كردن در مسائلي را كه هنوز اتفاق نيفتاده ، توسعه در اين باب نبود

در مورد اهللا تعالي و اصول  نست؛ بلكه معاذ ابن جبلدا مياست امري ناپسند و مكروه 
 م داراي علم و دانش بود.دين اسال

از امام احمد ابن حنبل پرسيده شد: بعد از شما مسائل ديني را از چه كسي بپرسيم؟ 
فرمودند: از عبد الوهاب الوراق. گفته شد ايشان كه اطالعات زيادي ندارند. امام احمد 

ق ي نيكو سيرت هستند و قطعاً چنين افرادي در رسيدن به حق موفانسانفرمود: ايشان 
( خواهند شد

48F

2(. 

كان معه أصلُ العلم: از معروف كرخي در اين مورد پرسيده شد در جواب فرمود: 

( خشيةُ اهللا
49F

3(. 

 اشد.ب ميايشان داراي خشيت الهي هستند كه اصل و اساس علم 
( به اين نكته بسيار ظريف اشاره دارد كه سلف گفته اند:، اين گفتار وزين

50F

خوف و  )4
 لم و غرور و تكبر باالترين جهالت است.خشيت الهي باالترين ع

                                                            
بة، من طريق سعيد بن أبي عرو )3/590)، و (2/348( "الطبقات"اخرجه ابن سعد في  ورد هذا في حديث -1

عن شهر بن حوشب؛ قال: قال عمر: لو استخلَفت معاذ بن جبل رضي اهللا عنه فسألني عنه ربـي عزوجـل:   
إن العلمـاء إذا حضَـروا   «ما حملك علي ذلك؟ لقلت: سمعت نبيك صلي اهللا عليـه وآلـه وسـلم يقـول:     

حوشـب لـم يـدرك عمـر      و سنده ضعيف؛ فشهر بن». ربهم عزوجل؛ كان معاذٌ بين أيديهم رتوةً بحجر
. 

 )4رقم 7(ص»  الورع«أخرجه المرُّوذي في  -2
)من طريق المعافي بن زكريا الجريري، قال: حدثت عن عبداهللا بـن  13/201أخرجه الخطيب في تاريخه  ( -3

 فذكره هكذا بإبهام شيخ المعافي. ،أحمد بن حنبل...
)، و ابـن أبـي   46»  (الزهـد «ه؛ أخرجه ابن المبارك في ورد هذا القول عن عبد اللّه بن مسعود رضي اهللا عن -4

»  الكبير«)، و الطبراني في 158(ص»  زوائد الزهد«)، و عبداهللا بن أحمد في 35535»  (المصنف«شيبة في 
 ).8927رقم 9/189(



   

 123 گفتاري مختصر در مورد فتوا و احكام آن
 

 اين موضوع بسيار طوالني است كه سخن گفتن در پيرامون آن به درازا مي كشد.
سخن را در مورد شرح حديثي كه ابوهريره رضي اهللا عنه روايت نموده از سر 

 وييم:گ ميو ، يريمگ مي
آن و سنت نيامده همه بايد بدانند كسي كه خود را مشغول به مسائلي نكند كه در قر

و هدفش اطاعت امر ، بلكه تمام توان خود را بكار بگيرد تا قرآن و حديث را بفهمد، اند
هصلَّى  رسول چنين شخصي در واقع به گفتار پيامبر تمسك  –باشد  علَيه وسلَّم اللـَّ

و ، توجهش به فهم ما انزل اللّه نباشد كسي كه اهتمام و جسته و عمل نموده است.
مشغول به ايجاد صورت مسائل و مواردي باشد كه امكان دارد اتفاق بيفتند و يا اصالً 

 ها آناتفاق نيفتند و با تكليف در پي اثبات ديدگاه شخصيش در جست و جوي جواب 
و امر پيامبر را ترك ، بيم آن مي رود كه در مسير مخالف قرآن و حديث قرار گيرد، باشد

 د.گويد و مرتكب نهي ايشان شو
بايد دانست بسياري از مسائل و جرياناتي كه اصلي در كتاب و سنت ندارند و در 

ما اوامر رسول را ، زندگي ما اتفاق مي افتند دليلش عدم اطاعت ما از قرآن و سنت است
و ، بديهي است كه گرفتار چنين حوادثي شويم، يمآي مييم از منهياتش باز نكن مياطاعت ن

د مطابق با دستورات شريعت عمل كند و از منهيات اجتناب از طرفي اگر شخصي بخواه
 .افتد ميكند حوادث مطابق با اصول كتاب و سنت اتفاق 

كسي كه مطابق با هوا و هوس و اميال شخصي خود رفتار كند حوادث و جريانات 
كاري ، نيز مطابق با اصول ها آنكه حالّجي  افتد ميبطور عموم مخالف با شريعت اتفاق 

خواهد شد؛ بخاطر فاصله ي زيادي كه با كتاب و سنت دارند. چكيده ي سخن دشوار 
اين كه: كسي كه اين رهنمود پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم را نصب العين خود قرار 
دهد و از دستورات پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم پيروي كند و از منهيات باز بيايد در 

 دنيا و آخرت رستگار خواهد شد.
هاي  يافتهو با، و كسي كه خالف امر پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم زندگي نمود

فقط همان را زيبا ديد و دل ، آنچه را كه خودش تشخيص داد، ذهني خويش مشغول شد
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ي آن شد. همانند اهل كتاب است كه با كثرت مسائل و مخالفت با انبياي الهي  بسته

صلي اهللا عليه وآله وسلم امت خويش را از چنين آگاه باشيد كه پيامبر ، هالك شدند
 امري برحذر داشته تا به چنين سرنوشتي دچار نشوند. پايان سخن عالمه ابن رجب

 رحمه اللّه تعالي.



 

 د؟كن ميآيا با تغيير زمان و مكان فتوا تغيير 

در حال حاضر اوضاع جهان اسالم بيانگر اين واقعيت است كه مسلمانان شيفته ي 
ند تا راه آنان كن ميتمدن و پيشرفت مادي آن هستند و با تمام توان تالش ، غربفرهنگ 

 را ادامه دهند؛ مگر مسلمانان متعهد و ملتزمي كه لطف الهي شامل حال آنان شود.
راههاي دنيا طلبي ثروت اندوزي اعم از حالل و حرام به روي مسلمانان گشوده شده 

از راه حالل به نوائي برسد بدون اينكه  به طوري كه اگر كسي بخواهد فقط، است
شود امري بسيار سخت است و همانند گرفتن اخگر با ب ميمرتكب امر ناجايز و حرا

وجود ، آنچه مو ضوع ثروت اندوزي از راههاي حرام را بيشتر دامن مي زند، دست است
اختالفي كه با استناد به رخصتهايي كه علما در برخي از مسائل  بسياري از مفتيان است

دايره تلفيق بين مذاهب را توسعه داده اند و آميزه اي از فقه را ترتيب  -بيان داشته اند
كه ما حصل آن رخصتهائي است كه علما بيان نموده اند و آن را در قالب  داده اند

صرف ، مذهب جديدي شكل داده اند؛ تا با گمان خود كار را بر مسلمين آسان سازند
 داليل و مستندات احكام شرعي! پيرامون نظر از بحث

د كه يزيد بن عميره كن ميابو ادريس عائذُ اللّه بن عبد اللّه خوالني رحمه اهللا نقل 

، عدلٌ  اهللا حكمٌ فت: گ ميفت: هرگاه ايشان در مجلس ذكر مي نشست گ ميشاگرد معاذ 

 .هلک املرتابون، تبارک اسمه

ي فرمود: در آينده اي نزديك د كه روزي معاذ در مجلسكن مييزيد بن عميرة نقل 
يرد كه دنيا گرايي و مال اندوزي در آن حرف گ ميموجي از فتنه جامعه ي شما را فرا 

كوچك و  ،مرد و زن، آزاد و برده، در اين زمان پر خطر مؤمن و منافق، اول را مي زند
ويد: مردم را چه شده گ ميدر اين ميان شخصي ، بزرگ همه از قرآن حرف مي زنند

انم؟! قسم به خدا اين مردم خو ميند؛ در حالي كه من قرآن كن ميكه از من پيروي ن است
ند بايد چاره اي ديگر بجويم و بدعتي ايجاد كنم. معاذ رضي اهللا عنه كن مياز من پيروي ن

گمراهي است. از ، فرمود: اي مسلمانان خويشتن را از بدعت دور نگاه داريد؛ زيرا بدعت
بپرهيزيد؛ زيرا شيطان گاهي سخنان گمراه كننده را از زبان عالم  لغزش عالم و دانشمند
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ويد. ابو ادريس گ ميكه منافق سخن حقي را  افتد ميد. گاهي اتفاق كن ميو دانشمند بيان 
ويد و عالم و دانشمند گ ميويد: به معاذ گفتم: از كجا تشخيص دهم كه منافق حق گ مي

نان شبهه آميز عالم و دانشمند بپرهيز! سخناني ناحق؟! معاذ رضي اهللا عنه فرمود: از سخ
كه شما را در شك مي اندازد؛ اما با اين وجود از او فاصله نگير و ارتباط خود را با او 

به آن ، قطع نكن. چرا كه اميد است به اشتباه خود پي ببرد و چون حق را دريافت كند
( رجوع كند؛ زيرا حق با نور همراه است

51F

1(. 

تَغريَّ «ايان گفتار برخي از اهل علم است كه گفته اند: مستند اين آق إن الفتوی قد تَ

ريُّ الزمان و املكان واألحوال والنيَّات والعوائد  .»بِتَغَ

از  انندتو مي آنان اين مطلب را به خوبي نفهميده اند و گمان كردند هرگاه بخواهند
د كه برخي در صدد آن وش ميدر مواردي شنيده ، ثقل و سنگيني تكاليف شرعي بكاهند

 »هستند تا قرائت جديدي از متون ديني ارائه دهند
منظورشان چيزي نيست كه اينها ، در حالي كه علمايي كه اين اصل را بيان نموده اند

ثابت و قطعي در حق مكلّفين غير قابل تغيير و تبديل ، در نظر دارند؛ زيرا احكام كلي
 هستند.

، وا تغيير احكام كلي و ثابت از قبيل تغيير حالل به حرامبنا بر اين منظور از تغيير فت
و يا عكس آن نيست؛ بلكه منظور تغيير فتوي و حكم شرعي در رابطه با امور  امر به نهي

د و يا بر حسب ده ميبر حسب زمان و مكان رخ  جديدي است كه در ميان مسلمانان
 افرادي به خصوص.

ويد: گ ميشريعت و شموليت آن چنين سخن امام شاطبي رحمه اللّه در مورد اكمال 
عام آن خاص ، دده ميديگر تغييري در آن رخ ن، بعد از اين كه شريعت كامل شده است

هيچ حكمي از احكام شريعت در مورد هيچ فردي از ، ودش ميمطلق آن مقيد ن، ودش مين
                                                            

) و 4611»  (سـننه «)، و أبـوداود فـي   20750»  (المصـنف «الملحق ب » جامع معمر«أخرجه عبدالرزاق في  -1
) مـن طريـق   4/466»  (المستدرك«) واللفظ له. و سنده صحيح. و أخرجه الحاكم في 10/210يهقي  (الب

 أبي قالبة، عن يزيد بن عميرة، به مع بعض االختالف، و فيه زيادة، وصححه علي شرط مسلم.
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م از شرط موارد شريعت اع ي همهبلكه ، ودش ميمكلّفين در هيچ زمان و حالتي برداشته ن
بدون اينكه تغيير و ، و سبب و واجب و مندوب براي هميشه به قوت خود باقي هستند

 نهايت بيحتي اگر فرض را بر آن بگيريم كه تكليف تا ، تبديلي در آن به وجود بيايد
( ماند ميادامه دارد باز هم احكام شريعت ثابت 

52F

1(. 
، مطرح نموده است ابن قيم استبا تغيير زمان را  ااولين كسي كه مو ضوع تغيير فتو

نوعي كه در هيچ مكان ، با اين وجود ايشان تأكيد دارند كه احكام شرعي دو نوع هستند
، د. مانند واجباتده ميو در هيچ زماني و با اجتهاد هيچ امامي تغييري در آن رخ ن

ر حتي د، اين امور غير قابل تغيير و تبديل هستند، حدود شرعي و امثال آن، محرمات
 مقام اجتهاد ائمه مجتهدين.

نوع دوم: اموري كه بر حسب اقتضاي مصلحت مسلمانان در مقاطع زماني و مكاني 
اجناس قابل تعزير و صفات آن؛ ، قابل تغيير هستند. مانند: قانون تعزيرات و مقدار آن

( وندش مياين امور بر حسب مصلحت مسلمانان كم و زياد 
53F

2(. 

ويد: تغيير احكام گ مي )54F3(»الحكام شرح مجلة األحكام درر«شيخ علي حيدر در كتاب 

عرف و عادت است؛ زيرا با  ها آنبه تبعيت از زمان مر بوط به احكامي است كه مستند 
بر حسب اين تغيير عرف و عادت ، ودش ميتغيير زمان نيازهاي مردم دستخوش تغيير 

دت احكامي كه مستند آن و با تغيير عرف و عا، مردم هم دچار تغيير و دگر گوني ميشود
بر خالف احكامي كه مستند آن عرف و عادت ، دكن ميعرف و عادت است تغيير 

بديهي است كه چنين احكامي ، نيست؛ بلكه مستند آن دالئل محكم و متقن شرعي است
، وقتي كه مرتكب قتل عمد شود، مانند: قصاص قاتل، غير قابل تغيير و تبديل است

ف و عادت نيست و با تغيير عرف و زمان هم قابل تغيير مستند اين حكم شرعي عر
                                                            

 .)79-1/78الموافقات  ( -1
 .)331-1/330»  (إغاثة اللهفان«في  -2
)، و جميع هذا نقالً عن مقـال  1/36لسليم رستم  (» شرح مجلة األحكام العدلية«). وقريب منه ما في 1/47( -3

تحــــت هــــذا الــــرابط: » اإلســــالم ســــؤال و جــــواب«جــــاء جوابــــاً عــــن ســــؤال فــــي موقــــع  
http//63,175,194,25/index.php?ds=browse&QR=39286&dgn-4&1n=ara 



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   128 
 

عرف و عادت است با گذشت زمان  ها آنم احكامي كه مبناي كن ميباز هم تأكيد ، نيست
نزد فقهاء متقدمين  –شخصي منزلي مي خريد  هرگاه، به عنوان مثال، قابل تغيير هستند

ك اتاق ها را جداگانه رؤيت د و نيازي نبود تا تك تكر ميبازديد از چند اتاق كفايت 
اين اختالف از ، اما نزد فقهاء متأخرين بايد از تمام اتاق ها جدا گانه بازديد كند، كند

بلكه ناشي از اختالف عرف و زمان است كه در گذشته تمام ، روي دليل شرعي نيست
و  اما با گذشت زمان ساخت، اتاقهاي منازل از نظر ساخت و ساز و اندازه مثل هم بوده

تغيير شد و مردم در يك منزل اتاقهايي با متراژ و مساحت متفاوت مي  ساز دستخوش
د. بنابراين شرط در رؤيت مبيع بر حسب ش ميساختند كه هر كدام بايد جداگانه رؤيت 

 تغيير پذير است. عرف و عادت
اين ، بر حسب تغيير زمان اشيخ مصطفي الزَّرقاء براي روشن شدن موضوع تغيير فتو

يعني { شخص ، عدالت است، ال را ذكر نموده: يكي از شرايط پذيرفتن شهادت شاهدمث
عرف و عادت دوري كند و بر  از گناهان كبيره و از كارهاي خالف مروت برحسب

گناهان صغيره اصرار نورزد و درست كاري اش بر او غالب باشد} اما از آنجايي كه در 
ي ها انساند و كن ميمتر مصداق عملي پيدا تعريف عدالت با اين شاخص ها ك، اين زمان

األمثل ( شهادت افراد را بر حسب بهترينها، علما، عادل با اين اوصاف اندك هستند
يعني هر كس كمتر مرتكب گناه و فجور شود شهادت او را در ، ندكن ميفاألمثل) قبول 
هد را در قسم دادن شا، األقل فجوراً فاألقل) همچنين علما( ندده مياولويت قرار 

اند تو ميصورت اصرار خصم جائز دانسته اند و اگر حاكمي هم نظرش بر تحليف بود 
فراگير شدن فساد در سطوح مختلف جامعه ، را قسم دهد؛ دليل بر جواز اين عمل ها آن

( است
55F

1(. 
دكتر محمد الزّحيلي يكي از اساتيد بر جسته ي فقه اسالمي در رابطه با ضوابط تغيير 

 ويد:گ ميير زمان و اشخاص فتوا با تغي
                                                            

 »االسالم سؤال و جواب.« موقع ) ؛ نقالً عن الرابط السابق ل229شرح القواعد الفقهيه  (ص  -1
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امر و ، ) احكام اساسي و اصولي شريعت اسالمي كه مستند آن قرآن و سنت است1( 
وجوب رضايت طرفين در ، سرقت، شراب، ربا، حرمت زنا، نهي مانند حرمت ظلم

همه اين موارد از جمله اموري  –وجوب قلع و قمع جرائم و حفظ حقوق ، معامله
قابل تغيير و تبديل نيستند؛ زيرا اين اوامر و نواهي جزء هستند كه با گذشت زمان 

شريعت هستند كه اصالح جامعه بشري در گذر تاريخ فقط با  مسائل زير بنائي و اساسي
البته با گذشت زمان فقط ابزار و وسائل تغيير ، اجراي همين فرامين امكان پذير است

 د{ كه در آن بحثي نيست}.كن مي
روريات ديني براي هميشه غير قابل تغيير و تبديل هستند و ) اركان اسالم و ض2( 

 براي هميشه باقي خواهند ماند. رسول اللّه نازل شده اند همان گونه كه در عصر رسالت
...} كه نظريات فردي و اجتهادي را ، حج، روزه، ) تمام احكام تعبدي مانند{نماز3( 

شهرها و به نسبت تمام افراد غير قابل  و ها آنو مك ها آندر تمام زم، در آن مجالي نيست
 تغيير و تبديل هستند.

امور اعتقادي از ، ) امور اعتقادي جزو امور ال يتغير و امور اجتهاد ناپذير هستند4( 
 زمان نزولشان از عهد رسالت انبياء پيشين تا قيام قيامت غير قابل تغيير وتبديل هستند

)
56F

1(. 

بدون هيچ اشكالي به قوت  »ی بتغيري الزمان واملكانتغيري الفتو«با اين تفاصيل قاعده 

اهند خو مياند دليلي باشد براي كساني كه تو ميو از طرفي اين قاعده ن، خود باقي است
با عنوان كردن موضوع تغيير زمان مثالً ربا را حالل كنند و يا اختالط زنان و مردان را 

نصوص  كنند؛ زيرا اين امور از طريقامري مباح جلوه دهند و يا حدود و جرائم را الغاء 
، واضح و روشن از كتاب و سنت ثابت هستند و مجالي براي تغيير وتبديلشان نيست

( مگر فردي كه كامالً به دين پشت كند و آن را ترك دهد
57F

2(. 
                                                            

االسـالم سـؤال و   «)؛نقالًعـن الـرابط السـابق لموقـع    319القواعد الفقهيه علي المذهب الحنفي و الشافعي  ( -1
 »جواب

 »اإلسالم سؤال و جواب «پايان نقل قول از سايت  -2
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چيز جديدي در بر ندارد؛ مگر اين كه  »تغيري الفتوی بتغيري الزمان واألحوال«قاعده 

نند كه بعضي از افراد دا ميت و االّ همه مسلمانان از كوچك و بزرگ جديد اس ،اين تعبير
حاالتي پيش  انسانبراي ، براي عمل نمودن به برخي از اعمال شرعي معذور هستند

مانند: مسافر يا مريض كه اجازه دارد در ماه مبارك رمضان ، ودش ميد كه معذور آي مي
واجب است ، رنده ي ضرر جاني باشدو حتي در مواردي كه در بر گي، روزه را بخورند

زيرا بناي تمام اين موارد اين ارشاد پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلّم ، كه روزه را بخورند

ىلَ «است كه فرمود:  فُهمْ عَ تِالَ اخْ مْ وَ اهلُ ؤَ مْ سُ بْلَكُ انَ قَ نْ كَ ؛ إِنَّامَ أَهلَكَ مَ مْ تُكُ كْ رَ ا تَ وينِ مَ عُ دَ

مْ  بِيَائِهِ نْ ا ، أَ إِذَ تَنِبُوهُ فَ اجْ ءٍ فَ ْ نْ يشَ مْ عَ َيْتُكُ تُمْ ، هنَ تَطَعْ ا اسْ نْهُ مَ أْتُوا مِ رٍ فَ مْ بِأَمْ تُكُ رْ ا أَمَ إِذَ  .)58F1( »وَ

سؤال ، از مواردي كه براي شما بيان نكردم سؤال نكنيد؛ علت هالكت امتهاي پيشين«
آن اجتناب از ، هرگاه شمارا از چيزي نهي كردم، كردن واختالفشان با پيامبران شان بود

 »كنيد و هرگاه شما را به چيزي امر نمودم به اندازه ي توانتان آن را انجام دهيد.
يكي ديگر از داليل شرعي كه به رعايت مصالح و ترك مفاسد تأكيد دارد؛ اين مورد  

است: مثالً عمل كردن به چيزي كه سنت است؛ اما انجام آن مفسده اي به دنبال خواهد 
 –داشت 

پيامبر صلي اهللا عليه وآله  د: كهكن ميآن را نقل  كه عايشه رضي اللّه عنها روايتي است

لِيَّةٍ « وسلم به عايشه فرمود: اهِ دٍ بِجَ هْ يثُو عَ دِ كِ حَ مَ وْ الَ أَنَّ قَ وْ رٍ  -لَ فْ الَ بِكُ نْزَ  -أَوْ قَ تُ كَ قْ َنْفَ ألَ

ـ بِيلِ الْ بَةِ يفِ سَ عْ ـهِ كَ ا بِ ، اللَّ َ اهبَ لْتُ بَ َعَ جلَ ـوَ ضِ أَ الْ نْ ، رْ ا مِ لْتُ فِيهَ خَ َدْ ألَ ـوَ رِ الْ جْ اي عايشه! « )59F2( »حِ

جاهليت و ، تازه به دين اسالم گرويده اند -قريش -ود كه قبيله ي توب مياگر غير از اين 
يعني از آنجايي كه قريش تازه مسلمان هستند و هنوز ( را رها كرده اند، يا فرمود: كفر

كرده و بيم آن مي رود كه دوباره به كفر بازگردند دين اسالم كامالً در قلوبشان رسوخ ن
كعبه را ، دمكر ميرا در راه خدا انفاق  و به اسالم پشت كنند) من گنجينه و خزانه ي كعبه

                                                            
 ).1337ومسلم  ( ،)7288أخرجه البخاري  ( -1
 ).1333سلم  (و م ،)1586و 1585أخرجه البخاري  ( -2
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دم و دروازه آن را با زمين هم سطح كر مينا ب ميدم و آن را بر بناي ابراهيكر ميمنهدم 
 »دم.دا ميدم و حجر را جزو كعبه قرار كر مي

يت سالم بن أبي الجعد از ابن عباس نيز بر جلب مصالح و دفع مفاسد داللت روا
ويد: مردي نزد ابن عباس آمد و گفت: كسي كه فردي را عمداً به قتل گ ميد كه كن مي

﴿ رسانيده است سزايش چيست؟ ابن عباس اين آيه را خواند:        

          ﴾ :۹۳[النساء[ 

، ايمان آورد و عمل صالح انجام داد و هدايت شد، اگر قاتل توبه كرد، دوباره پرسيد
حاال چي؟ ابن عباس فرمود: چگونه براي او مجال توبه است؟ در حالي كه روز قيامت 

در كنار عرش ، مقتول سرش را به دست گرفته و خون از رگهاي گردنش فواره مي زند
( چه حقي مرا كشته استه ويد: بار الها! به اين قاتل بگو كه بگ ميو ستد آي ميالهي 

60F

 ؟!)1

آورده  )61F2( »روضة الطالبني«رحمه اللّه تعالي حديث ابن عباس را در كتاب  امام نووي

لٍ عنده؛ زجراً و هتديداً «با اين عنوان  تأَوَّ دَ فی اجلوابِ بلفظٍ مُ فی ، فرع: للمفتی أن يُشدَّ

 »مواضع احلاجة

اند در تو مي، در صورت نياز و تشخيص، دده ميكه به سؤاالت شرعي پاسخ  كسي
كه قابل تأويل و ، سختگيري كند والفاظي بازدارنده و تهديد آميز بكار گيرد، جواب

 توجيه باشند.
د: منظور از آن چه كه صيمري و ده ميامام نووي اين موضوع را اين گونه توضيح 

ت كه اگر مفتي مناسب دانست و تشخيص داد كه در ديگران ذكر نموده اند: اين اس
و به  الفاظ و كلمات تند و باز دارنده اي ذكر كند تا از اين عمل باز بيايد، جوابِ سائل

معناي صحيحي  داراي قابل تأويل و، البته اين الفاظ تند، اين كار را بكند، طرف آن نرود
از ابن عباس در مورد توبه قاتل يرد. همان گونه كه يكي گ ميمفتي در نظر  باشند كه

                                                            
 )28182أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  ( -1
 )56»  (آداب الفتوي«)، و نحوه في 1/102-103( -2
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ابن عباس ، و ديگري همين سؤال را پرسيد، ودش ميفرمود: توبه قاتل پذيرفته ن، پرسيد
ود. سپس ابن عباس فرمود: از وضعيت ش ميعنهما فرمود: توبه قاتل پذيرفته رضي اهللا 

پذيرفته لذا به او فتوا دادم كه توبه قاتل ، فرد اول تشخيص دادم كه اراده قتل دارد
د كه مرتكب كر مياما نفر دوم در حالي سؤال ، ود تا او را از ارتكاب قتل باز دارمش مين

و برايش  نا اميد نكردم لذا او را از رحمت الهي، است توبه كندخو ميقتل شده بود و 
 يرد.پذ ميتوضيح دادم كه خداوند توبه قاتل را 

ه ام را بكشم آيا در برابر او ويد: اگر كسي سؤال نمود كه اگر بردگ ميصيمري 
ان در جواب گفت اگر برده ات را بكشي تو را در مقابلش مي تو ميوم؟ ش ميقصاص 

هُ قتلناه«كشيم؛ زيرا پيامبر فرمود:  تَلَ عبدَ كسي كه غالمش را به قتل برساند او « )62F1( »من قَ

نمود كه تمام اين  البته بايد توجه، زيرا قتل معاني مختلفي دارد؛ »را در مقابلش مي كشيم
 زماني قابل عمل هستند كه خالي از مفسده باشند. واهللا أعلم، موارد

الزم و ضروري است اين است كه مفتي ، پيام بسيار مهمي كه دانستن آن براي مفتيان
بايد قبل از هر چيزي مربي باشد و خود را در جايگاه يك مربي قرار دهد تا مصالح و 

قبل از وقوع ، د تشخيص داده و عالج واقعهوش ميمترتب مفاسدي را كه بر فتوايش 
 نمايد.

و آنجايي كه مي ، مفتي بايد تالش كند تا مسير هدايت را براي مردم هموار كند
از ذكر جواب ، افتد مياتفاق  ترسد اگر جواب سؤالي را ذكر كند مفسده اي بزرگتر

                                                            
) و 1414)، و الترمـذي  ( 4515) و أبـوداود  ( 19و18و12و11و 5/10أخرجه االمام أحمـد فـي المسـند  (    -1

) و صـححه؛  4/367كم  ()، والحـا 4753،4738،4737،4736)، و النسـائي  ( 2663حسنه، و ابـن ماجـه  (  
جميعهم من رواية الحسن البصري، عن سمرة، عن النبي صلي اهللا عليه وآله وسلم، به. قال اإلمـام أحمـد   

، و أفتي بخالفه. و قال »واخشي أن يكونَ هذا الحديثُ ال يثبت): «1461برواية ابنه عبداهللا  (» مسائله«في 
سمعت يحيي يقول: لم يسـمع الحسـن مـن سـمرة     : « )4094»  (تاريخ يحيي بن معين«عباس الدوري في 

؛ قال في سماع البغدادين: »من قتل عبده قتلناه«قال يحيي في حديث الحسن عن سمرة: ». شيئاً، هو كتاب
سألت محمداً [يعني: البخاري] ): «401»  (العلل الكبير«، و قال الترمذي في »و لم يسمع الحسن من سمرة

 ».علي بن المديني يقول بهذا الحديث. قال محمد: و أنا أذهب إليهعن هذا الحديث؟ فقال: كان 
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آيات و احاديث ، دوعظ و ارشاد كن، و فقط باب نصيحت را بگشايد، نظر كندصرف
ما در مطالب گذشته بيان نموديم  از باب ترغيب و ترهيب وارد شود.، عذاب را ذكر كند

كه سلف امت و طبقه صدر اسالم و پيشكسوتان نيكو سيرت در صدور فتوا بين مسائلي 
د؛ اما هنوز ش ميد و بين مسائلي كه از آن پرسيده ش ميسؤال  ها آنكه اتفاق افتاده و از 

 دند.ش ميق نيفتاده فرق قائل اتفا
 وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العلمين

        



 

 باب اول:
 قيدهع

 ول: ايمان و كفرفصل ا

 ايمان و كفر] 1[

 مرز كفر و اسالم چيست؟ س:
ود كـه بـا   شـ  مـي و از طرفي مرتكب اعمـالي  ، ويدگ ميتوحيد را  ي كلمهكسي كه  آيا
كـه اهـل نمـاز و     هرچند، يردگ ميمسلمانان قرار  توحيد منافات دارند؛ در رديف ي كلمه

 روزه هم باشد؟
تلفظ كردن صادقانه و همراه با اخالص كلمـه و عمـل بـه    ، مرز بين كفر و اسالم ج:

لذا كسي كه كلمه را صادقانه و مخلصـانه بخوانـد مسـلمان و مـؤمن     ، مقتضاي آن است
كلمـه توحيـد را نخوانـد    و كسي كه در كارش نفاق باشد و صـادقانه و خالصـانه   ، است

را بخواند و اعمال شركي اي كه مخالف بـا مفهـوم    اگر كسي كلمه توحيد. مؤمن نيست
كمك  تعالي كلمه هستند انجام دهد. مانند كسي كه در مشكالت يا در آسايش از غير اهللا

يـا كسـي   ، و ياري بخواهد يا اينكه شخصي قوانين بشري را بر قوانين الهي ترجيح دهـد 
هصلَّى  ن و سنت صحيح پيامبركه قرآ كـافر  ، را مورد اسـتهزاء قـرار دهـد    علَيه وسلَّم اللـَّ
را بر زبان جاري سازد و اهل نماز و روزه هـم  ) كلمه توحيد( كه شهادتين هرچنداست؛ 

 .باشد
 و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه و سلم. و باهللا التوفيق

 )2/45( لمي و افتاپژوهشهاي ع دايم فتاواي انجمن

 اسالم ي ادهگانه] بزرگترين نواقض 2[

 نواقض اسالم كدامند؟ س:
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( شيخ محمد بن عبدالوهاب ج:
63F

بدان كه بزرگترين نواقض اسالم ده مـورد  : ويدگ مي )1
 :است

﴿ :اهللا تعالي ي فرمودهشرك در عبادت به دليل  -1          

             ﴾ :٤٨[النساء[ 

از آن را براي هر كس كه بخواهد  تر پايينخشايد و ب ميشرك را ن) هرگز( اهللا تعالي«
 »خشايدب مي

ذبح براي جن يا قبـور از اقسـام شـرك در عبـادت      :مانند ذبح و قرباني براي غير اهللا
 .هستند
را به فرياد بخواند  ها واسطهرار دهد و آن واسطه ق تعالي كسي كه ميان خود و اهللا -2

 .ودش ميكافر ، به اجماع، و از آنان طلب شفاعت كند
يا مـذهب مشـركين را   ، يا در كفر آنان شك كند، كسي كه مشركان را تكفير نكند -3

 .ودش ميكافر ، به اجماع، صحيح بداند
ـ  كاملتر از روش رسول اهللا، كسي كه معتقد باشد روش ديگران -4 لَّى ص ـه ه   اللـَّ لَيـع
هصلَّى  يا حكم و دستور ديگران بهتر از حكم پيامبر، است وسلَّم لَّم  اللـَّ سـو هلَياسـت  ع ،
هصلَّى آن دسته از افرادي كه حكم طاغوت را برتر از حكم پيامبر  مانند لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـع 

 .چنين فردي كافر است، ننددا مي
هصلَّى  ي از دستورات پيامبركسي كه با يك - 5 بغض و عناد داشته  علَيه وسلَّم اللـَّ

 تعالي اهللا ي فرمودهكافر است. به دليل ، باشد؛ هرچند كه بدان عمل نمايد به اجماع

﴿                ﴾ :۹[حممد[  

به عنـوان حكـم نـازل كـرده بـود       تعالي ود كه آنان آنچه را كه اهللاين به اين دليل ب«
 .»را باطل كرد ها آنتعالي اعمال  نستند و از اين رو اهللادا ميناپسند 

                                                            
 .)214-212ص  ( "الرسائل الشخصية "  -1
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، يا ثواب و عقاب آن را استهزا نمايد كافر است تعالي كسي كه بخشي از دين اهللا -6

﴿ :تعالي اهللا ي فرموده به دليل                    

            ﴾ :۶۶ – ۶۵[التوبة[ 

عـذر خـواهي   ) بگـو ( .يـد كن مـي وآيات او و پيامبرش را مسـخره   تعالي آيا اهللا: بگو«
 .»شما پس از ايمان آوردن كافر شديد) زيرا(، نكنيد
بين زن و مرد ، اعمالي كه بوسيله ي آن( )64F1( »الصرف والعطف« هسحر و از جمل -7

اشند و انجام دهنده ي آن و رضايت ب مياز اعمال كفر آميز ) ودش ميجدايي و يا توافق 

﴿ :تعالي اهللا ي فرمودهبه دليل . دهنده به آن كافر هستند             

          ﴾ :۱۰۲[البقرة[ 

مـا سـبب   : فتنـد گ مـي دند مگر اينكه به او دا مياين دو فرشته به هيچ كس آموزش ن«
 .»آزمايش هستيم؛ كافر مشو

حمايت و پشتيباني از مشركين و همكاري با آنان عليه مسلمانان به دليل قول اهللا  -8

﴿ :تعالي                        ﴾ :املائدة]

۵۱[ 
هر كسي از شما با آنان دوستي ورزد بي شك او از جماعت آنان است و بي گمـان  «

 .»دكن ميهدايت ن] سوي ايمان[ ستمگران را به تعالي كه اهللا
لَّم  هاللـَّصلَّى كسي كه معتقد باشد پيروي از رسول اهللا  -9 سـو هلَيبـراي بعضـي از    ع

هصلَّى  انند از شريعت پيامبرتو ميافراد واجب نيست و  لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـخـارج شـوند   ع ،
دارنـده ي چنـين   ، خارج شـد  علَيه السلَام از شريعت موسي علَيه السلَام آنگونه كه خضر

 .عقيده اي كافر است
                                                            

 توضيح اين مطلب در فصل سوم در مبحث اقسام سحر خواهد آمد. -1
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، كه آن را ياد نگيرد و بدان عمل ننمايد، تعالي دين اهللاعراض و رويگرداني از  -10

﴿ :تعالي اهللا ي فرمودهبه دليل                      

      ﴾ :۲۲[السجدة[ 

و او ، يات پروردگارش پنـد داده شـود  چه كسي ستمكارتر از آن كسي است كه به آ«
 .»ما همگي مجرمان را كيفر خواهيم داد، روي بگرداند؟ مسلماً ها آناز 

ود كه بـه  ش ميموارد كفر آميزي كه در باال ذكر شد به طور يكسان شامل تمام افرادي 
جدي يا شوخي و يا از روي خوف و ترس مرتكب آن شوند؛ مگر كساني كه بـه اجبـار   

انجام چنين اعمالي شوند. ارتكاب اين اعمال بسيار خطرناك است در حالي كـه  وادار به 
ود. بنابراين شايسته اسـت هـر مسـلماني    ش ميانجام ) توسط افرادي( اين موارد به كثرت

نعوذ باهللا من موجبات غضـبه  . خود را از آن برحذر دارد و بر نفس خويش بيمناك باشد
 وصلي اهللا علي محمد، و أليم عقابه
 )10/91( 5/  الدرر السنية ط –شيخ محمد بن عبدالوهاب           

 مفهوم ايمان و كفر] 3[

 مفهوم ايمان و كفر چيست؟ -1س
همان ديني كه ، تعالي دين اهللا: ايمان يعني، ايمان و كفر دو اعتقاد متضاد هستند -1ج

ده و هدايت را آن را براي بندگانش نازل كرده و بخاطر آن مخلوقات را آفري تعالي اهللا
 تعالي آنگونه كه اهللا، براي دينداران در دنيا و امنيت را در آخرت مهيا نموده است

 ﴿ :فرموده                        

 ﴾ :۸۲[األنعام[ 

اسـت   هـا  آنامنيـت مـال   ، مان خود را با شرك نياميختندكساني كه ايمان آورده و اي«
 .»هدايت يافتگانند ها آنو

 ﴿ :اهللا تعالي فرموده                ﴾

 ]۲۵۷[البقرة: 
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را از  اهـ  آناهللا تعالي عهده دار و متولي امـور كسـاني اسـت كـه ايمـان آورده انـد؛       «

 .»ودش ميتاريكي ها بيرون آورده و به سمت نور رهنمون 
، بدبختي است ي آيهكه در دنيا سبب گمراهي و در آخرت م، يعني: دينِ شيطان، كفر

آنگونه كه اهللا تعالي در مورد كفاري كه هدايت الهي را نپذيرفتند و از آن رويگردان 

﴿ :فرموده، شدند                    

                    ﴾ :۲۵۷[البقرة[ 

طاغوت است كه آنان را از  ها آنو اما كساني كه كفر ورزيده اند متولي و سرپرست «
 .»د؛ اينان دوزخيانند و در آنجا جاودانه مي مانندآور يمنور به سوي تاريكي ها بيرون 

اسـت ضـرورت    برخوردار اي ويژهبا توجه به اين كه موضوع ايمان و كفر از اهميت 
 .دارد تا هر دو را بشناسيم

بـا ميـل و رغبـت و تسـليم شـدن در       تعـالي  ايمان عبارت است از: پذيرفتن دين اهللا
اعتقاد با قلب و عمل با اعضا و جوارح است كه با ، زبانگفتار با ، برابرآن؛ در واقع ايمان

ود. بنابراين فـردي كـه مرتكـب گناهـاني     ش مياطاعت افزايش مي يابد و با معصيت كم 
ود و از طرفـي بـه او   ش مياسم ايمان كامالًً از او سلب ن، پايين تر از درجه ي شرك شود

 .است بلكه او مؤمني ناقص االيمان، ويندگ ميمؤمن كامل هم ن
يا خروج از دين اسالم و اختيـار دينـي جـز    ، كفر يعني: امتناع از پذيرفتن دين اسالم

چه از روي تكبر و عناد و چه از روي تعصب نسبت به پـدران و نياكـان   ، تعالي دين اهللا
 .و يا بخاطر طمع در مال و جاه و موقعيت و منصب، گذشته

 موارد كفر

؛ آنگونه كه اهللا تعالي صلي اهللا عليه وسلّم و رسول تعالي كفر با تكذيب گفتار اهللا -1

﴿ فرموده است:                         

            ﴾ :١٤٧[األعراف[ 
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ردد آيـا  گـ  مـي كنند اعمالشان نابود را تكذيب آخرت وكساني كه آيات ما را و لقاي «
 »!وند؟ش ميجز آنچه را عمل كرده اند پاداش داده 

 ﴿ :چنانكه اهللا تعالي فرموده: كفر با زبان -2            

    ﴾ :۷۴[التوبة[ 

نگفته اند در حالي كه قطعاً ) سخنان زننده اي( رند كهخو ميمنافقان به اهللا سوگند «
 .»سخنان كفرآميز گفته اند و پس از اسالم كافر شده اند

 .صدا زدن ديگران به جز اهللا و استغاثه از اموات شامل كفر زباني است

﴿: استهزا به اهللا و رسول و قرآن؛ آنگونه كه اهللا فرموده -3       

                      ﴾ :٦٦ – ٦٥[التوبة[ 

با چنين معذرت هاي بيهوده عـذر  : ديد؛ بگوكر ميآيا اهللا و رسولش را مسخره : بگو«
 .»خواهي نكنيد شما پس از ايمان آوردن كافر شده ايد

 :نگونه كه اهللا تعالي در مورد ابليس فرمودهكفر با استكبار و امتناع از اطاعت اهللا؛ آ -4

﴿          ﴾ :حكم اهللا را انكار نمود و از « ]۳۴[البقرة

 .»كافران گرديد
. كه نه آن را فرا گيرد ونه بدان عمل نمايد تعالىاعراض و رويگرداني از دين اهللا  -5

﴿ :رمايدف مي تعالىاهللا              ﴾ :۳[األحقاف[ 

 .»ردانندگ ميوند روي ش ميكافران از آنچه بيم داده «
البته . نددا ميناسد و موارد ضد توحيد را نش ميبنابراين چنين شخصي توحيد را ن
ني و سجده براي غير ذبح و قربا: يرند؛ مانندگ ميبسياري از موارد كفر در عمل صورت 

﴿ :تعليم وتعلم آن؛ اهللا فرموده، سحر كردن، اهللا               

                         ﴾ :۱۶۲[األنعام–

۱۶۳[ 
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زيستن و مردن من از آن اهللا است كه پروردگـار جهانيـان اسـت    ، عبادت، نماز: بگو«

در ميـان  ( كه هيچ شريكي ندارد و به همين كار دستور داده شده ام و من اولين مسـلمان 
 .»هستم) امت خود

﴿ :رمايدف مياهللا                         

        ﴾۷۷ ج:[احل[ 

ركـوع و سـجده كنيـد و    ) براي پروردگـار خـويش  ( اي كساني كه ايمان آورده ايد«
 .»پروردگار خويش را پرستش نماييد و كارهاي نيك انجام دهيد تا رستگار شويد

مشـرك و  ، انجـام دهـد   تعـالي  بنابراين هر كسي چيزي از اين اعمال را جز براي اهللا
وند مگر اينكه توبه نمايد و بـه  ش ميكافراست وقوانين بر خورد با كفار در مورد او اجرا 

 .برگردد تعالي دين اهللا

﴿ :رمايدف ميدر مورد سحر  تعالي اهللا              

      ﴾  :۱۰۲[البقرة[ 

كفر نورزيد بلكه اين شياطين بودنـد كـه كفـر كردنـد و بـه       -عليه السالم -سليمان «
 .»مردم سحر آموختند

و همچنين ، دكن ميو بقيه موارد كفر آميزي كه با گفتار و يا كردار صورت عملي پيدا 
ر آن منجر ود و مورادي كه شك و ترديد دش ميكافر ، انسانمواردي كه با اعتقاد به آن 

﴿ :اهللا تعالي فرموده. ودش ميبه كفر                    

                            

                            

     ﴾ :۳۷ – ۳۵[الکهف[ 

مـن  : كه بر خويشتن ستمگر بود به باغش قدم نهـاد و گفـت  ) اين شخص مغرور( «
م كـه قيامـت   كن ميو گمان ن، اد فنا رودود كه روزگاري اين باغ سر سبز به بش ميباورم ن
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و من بسوي پروردگارم ارجاع داده شـوم يقينـاً در   ) اگر برپا شود، و به فرض( بر پا شود
) با ايمـانش ( دوست، خواهم داشت) باغ( آنجا سرنوشت بهتري و موقعيت بهتري از اين

ـ : د به او گفتكر ميدر حالي كه با او گفتگو  و را از خـاك و  آيا منكر كسي شده اي كه ت
 .»سپس از نطفه آفريده و بعد از آن تو را مرد كاملي كرده است

را به كفـر   انسان، بلكه بسياري از امور( گيرد نميبنابراين كفر فقط با تكذيب صورت 
 .)اندرس مي

و كافري كه اسالم آورده ، كافر اصلي كه هنوز اسالم نياورده: دو نوع كافر وجود دارد
يكي از نواقض اسالم از دين خارج شده و مرتد گشته است؛ انجام دادن و با انجام دادن 

چه به صورت جدي و يا شوخي و يا بخاطر طمـع دنيـوي و رسـيدن بـه      نواقض اسالم
د؛ مگـر اينكـه شخصـي از    كنـ  مـي در هر حال مسلمان را از دين خارج ، مقام و موقعيت

الي كه قلبش معتقد بـه ديـن   روي اجبار و اكراه مرتكب يكي از نواقض ايمان شود در ح
 .و اسالم و ايمان است

  ﴿: اهللا تعالي فرموده                    

                          

                      

   ﴾ :١٠٧ – ١٠٦[النحل[ 

، وند به جز آنان كه تحـت فشـار و زور  ش ميكساني كه پس از ايمان آوردنشان كافر «
، ردند و در عين حال دل هايشان ثابت و مطمئن بر ايمـان اسـت  گ ميوادار به اظهار كفر 

نـد و بـا ميـل بـاطني     كن مـي ولي كساني كه سينه خود را براي پذيرش مجدد كفر گشاده 
بدان ) خشم( اين، وندش مييرند دچار خشم و عذاب بزرگ اهللا تعالي پذ ميدوباره كفر را 

نـد و اهللا تعـالي گـروه    ده ميرجيح خاطر است كه آنان زندگي دنيا را بر زندگي آخرت ت
 .»دساز ميكافران را رهنمون ن
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هـيچ يكـي از    تعـالي  اهللا: گفتـه اسـت   رحمـه اهللا شيخ االسالم محمد بن عبدالوهاب 
مرتكبين نواقض ايمان را معذور قرار نداده است؛ مگر كسي را كه در وضـعيت اكـراه و   

هي داده و مطمئن باشـد. بجـز ايـن    مشروط به اينكه قلبش به ايمان گوا، اجبار قرار گيرد
كه انجـام آن   هرچند، مورد اگر كسي مرتكب يكي از نواقض ايمان شود كافر شده است

نـژاد پرسـتي و   ، از روي خوف و ترس و يا از روي مزاح و شوخي و يـا وطـن پرسـتي   
آيـه  ). مجبـور ( منظوري كه باشد مگـر شـخص مكـرَه    كسب ثروت و سرمايه و يا به هر

 جهت گوياي همين است: قرآن از دو

﴿ :گفتار الهي كه فرموده: اول    ﴾ 

فقـط در   انسـان و معلوم است كه ، را استثنا نموده است) مجبور( اهللا تعالي فقط مكرَه
بر انجام كاري و ديگري بر جـاري كـردن   : يردگ ميدو مورد در حالت اكراه و اجبار قرار 

ان كسي را در وضعيت اجبار و اكـراه قـرار داد كـه    تو مينسخني؛ اما از نظر اعتقاد قلبي 
 .شما حق نداريد اينگونه بينديشيد

 ﴿ :رمايدف ميكه  تعالي دوم: گفتار اهللا            

﴾ 

 .»داين بدان خاطر بود كه آنان زندگاني دنيا را بر آخرت ترجيح دادن«
و عذابي كه بدان گرفتار شدند بـه  ) كافران( كفر: اهللا تعالي با صراحت بيان فرموده كه

سبب اعتقادات ديني يا جهل نسبت به دين و يا عداوت و دشمني با دين و يا محبت بـه  
كفر نبود بلكه چون كافران گرفتار محبت دنيا شدند و دين را به دنيا فروختند در نتيجـه  

( به پايان رسيد» كشف الشبهات«مطلب از  .تار عذاب الهي گشتندكافر شدند و گرف
65F

1(. 
: ويـد گ مياسالم  ي ادهگانهپس از بيان نواقض  رحمه اهللاشيخ محمد بن عبد الوهاب 

يـا از روي  ، جـدي ، انجام دهنده ي اين نواقض بنا به هر هدفي چه به صـورت شـوخي  
                                                            

 )1/181،180»  (كشف الشبهات« -1
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ود؛ مگر درصورت اكراه ش مي از اسالم خارج، گردد ها آنترس و خوف مرتكب يكي از 
 .كه به نص قرآن عذرش پذيرفته است

در حالي كه به كثـرت انجـام   ، ارتكاب هركدام از نواقض اسالم بسيار خطرناك است
بـر حـذر داشـته و بـر نفـس       هـا  آنيرند. بنابراين هر مسلمان وظيفه دارد خود را از گ مي

بـه او پنـاه    تعالي غضب و عذابِ اهللاز ، خويش بيمناك باشد تا مبادا به آن گرفتار نشود
( ريمب مي

66F

1(. 
اگر چه انواع گفتارهـا   انسان( :ويندگ ميبعضي از منتسبين به علم در اين زمان  -2س

ود؛ مگر زماني كه با قلبش ديـن و  ش ميو كردارهاي كفر آميز را از خود بروز دهد كافر ن
 ).شريعت را تكذيب كند

در بر دارد ابوجهل و ابوطالب و تمام كفار را در اين سخن با تمام زشتي اي كه  -2ج
را از روي اعتقاد  صلي اهللا عليه وسلّمد؛ زيرا اين كفار پيامبرده ميرديف مؤمنين قرار 

صلي اهللا  قلبي تكذيب نكردند بلكه به ظاهر از روي تكبر و عناد منكر رسالت پيامبر

 ﴿ :بودند. چنانكه اهللا تعالي فرموده است عليه وسلّم            

                 ﴾ :۳۳[األنعام[ 

ناراحت مبـاش  ، دساز ميتو را غمگين ) كفار مكه( نيم كه سخناندا ميما ! اي پيغمبر«
ند بلكه ستمكاران آيات اهللا كن ميتو را تكذيب ن) ايمان دارند به صداقت تو( چرا كه آنان

 .»ندكن ميتعالي را انكار 

﴿ :اهللا تعالي در مورد دشمنان پيامبران گذشته نيز خبر داده و فرموده است  

                         ﴾ :النمل]

۱۴[ 
                                                            

ص  » الرسـائل الشخصــية « )، و 387ص  (» مجموعــة رسـائل فـي التوحيـد و اإليمـان     «مراجعـه كنيـد بـه:     -1
)214.( 



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   144 
 
يقـين و اطمينـان داشـتند؛ امـا سـتمگرانه و       تعـالي  در دل بـه معجـزات اهللا   هرچند«

 .»مستكبرانه معجزات را انكار كردند؛ بنگر كه سرانجام تبهكاران چگونه شد
جاي تعجب است كه بعضي از نويسـندگان و سـخن سـرايان معاصـر بـه نيابـت از       

لي راحت در اين مسئله ي خطير اظهار نظر نموده و اظهارات خـود را  مرجئه خي ي فرقه
ند و خيلي زيركانه بين نظريات متضاد جمع نمـوده بـه ايـن    ده ميبه سلف صالح نسبت 

اينان در واقع مصـداق بـارز   ، گمان كه بتوانند با اين كار مسلك خويش را تقويت نمايند
( اشندب مي» يجمع بين الضب و النون« ضرب المثل عربي

67F

1(. 
علم نـافع و عمـل صـالح عنايـت كنـد و      ، اهيم به همه ما هدايتخو مي تعالي از اهللا

توفيق دهد تا از سخن گفتن بدون علم وآگاهي پرهيز نمـاييم و مـا را در راسـتاي قـول     
 .حق و عمل به آن قراردهد

 .مجلة الدعوة، الشيخ صالح الفوزان. و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه

 ق. ه8/3/1419 مورخه) 16048( مارهش

 ماند ميبطالن اين سخن كه اگر مسلمان شرك بورزد هميشه در جهنم ن] 4[

هر كسي كه مقيد به رسـالت پيـامبر صـلي اهللا عليـه و     : ويندگ ميبعضي از افراد  س:
سلم باشد و به سوي قبله نماز بخواند اگر چه براي شيخ خود سجده كند باز هم كافر و 

مشركيني كه توبه : كه گفته رحمه اهللامحمد بن عبدالوهاب : ويندگ ميو ، ودش يممشرك ن
مشـركين امـت   : وينـد گ ميبر اشتباه بوده است و ، نكنند براي هميشه در جهنم مي مانند

د و سپس از جهنم بيـرون  ده ميدر جهنم عذاب  تعالي را اهللا پيامبر صلي اهللا عليه و سلم
پيـامبر صـلي اهللا    هيچ يك از افـراد امـت  : ويندگ ميو ، دكن ميد و به بهشت وارد آور مي

 .براي هميشه در جهنم نمي مانند؟ در اين باره توضيح دهيد عليه و سلم
                                                            

اين ضرب المثل كنايه از جمع دو تا ضد در يكجاست، كه ضب؛ سوسمار و النون مـاهي؛ كـه يكـي در     -1
 كند. دريا و ديگري در خشكي زندگي مي
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و تمام امور شـريعت   همه كساني كه به رسالت رسول اكرم صلي اهللا عليه و سلم ج:
ب قبـر يـا شـيخ    صـاح ، هرگاه بعد از ايمان براي غيـر اهللا اعـم از ولـي   ، ايمان آورده اند

ردنـد و در رديـف مشـركيني    گ ميمرتد و از دين اسالم خارج ، طريقت سجده كنند كافر
، هنگام سجده براي غيـر اهللا  يرند كه در عبادت با اهللا شرك ورزيده اند؛ اگر چهگ ميقرار 

توحيـد را   ي كلمهزيرا چنين افرادي با سجده كردن براي غير اهللا ، شهادتين را تلفظ كنند
 .نموده اندنقض 

از عقوبت خروج از اسـالم  ، كسي كه با وجود ايمان به اهللا شرك ورزد، در عين حال
تا اينكه حجت بر او قـائم شـود و وي را از حكـم    ، يردگ ميبخاطر جهالتش معذور قرار 

ند تا به اشـتباه خـويش پـي    ده ميارتداد و عقوبت آن آگاه نمايند و سه روز به او مهلت 
اصـرار ورزيـد بـه    ) سجده براي غيـر اهللا ( اگر باز هم بر عمل خويش، دبرده و توبه نماي

، ودشـ  مـي عنوان مرتد و كسي كه پس از اتمام حجت مصرانه از دين خارج شده كشـته  

تُلُوهُ « :فرموده اند زيرا پيامبر صلي اهللا عليه و سلم اقْ لَ دِينَهُ فَ نْ بَدَّ كسي كه دينش را « )68F1( »مَ

 .»او را بكشيد، تغيير داد
توضيح مسئله و اقامه ي حجت و دليل براي چنـين فـردي قبـل از اجـراي     ، بنابراين

نه اينكه او را بعـد از توضـيح   ، است كه هيچ عذري باقي نماند حكم ارتداد بدين منظور
بـراي غيـر اهللا كـافر     مسئله تكفير نكنند؛ زيرا اين شخص به دليل سجده و نذر و قرباني

 .شده است
 ي همين مطلب هستند. هر كسي كه بـا شـرك از دنيـا بـرود اهللا    قرآن و حديث گويا

 .ماند مي خشايد؛ بلكه چنين فردي هميشه در جهنم باقيب مياو را ن تعالي

   ﴿ :رمايدف مي تعالياهللا                    ﴾

 ]۴۸[النساء: 
خشايد كه به او شرك شود و گناهان ديگر را بـراي كسـي   ب ميين امر را نا تعالي اهللا«

 .»خشايدب ميكه بخواهد 
                                                            

 )6922،3017بخاري ( -1
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﴿ :رمايدف مي تعالي اهللا                     

                       ﴾ :۱۷[التوبة[ 

را آباد نمايند در حالي كـه بـر كفـر خـود      تعالي مشركين حق ندارند كه مساجد اهللا«
 .»گواه اند اينان اعمالشان بيهوده است و در جهنم جاويدان اند

 و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه و سلم. و باهللا التوفيق    
 )1/220( دائم مباحث علمي و افتافتاواي انجمن       

 عوامل و پيامدهاي آن، ارتداد] 5[ 

 لطفاً در مورد ارتداد قولي و فعلي به صورت مختصر توضيح دهيد؟: 1س
اعتقـادي و  ، فعلـي ، اند قوليتو ميارتداد ، ارتداد يعني كفر ورزيدن بعد از اسالم: 1ج

يا ربوبيت ، شرك ورزيد تعالي هللاچنانچه كسي به ا، يا با شك و ترديد در امور دين باشد
 يـا بـه اهللا  ، يا برخي از پيامبران و كتابهاي آسماني را انكار نمود، و تعالي و وحدانيت اهللا

يا چيزي از محرماتي را كه برآن اجماع شده انكـار نمـود يـا    ، و رسول ناسزا گفت تعالي
، وجوب آن شك كردحالل پنداشت يا منكر يكي از اركان پنجگانه ي اسالم شد و يا در 
يا در مورد زنـدگي  ، يا در رسالت حضرت محمد و يا يكي ديگر از پيامبران ترديد نمود

پس از مرگ و جهان آخرت شك و ترديد داشت و يـا بـراي بتـي و سـتاره اي و غيـره      
 .كافر شده و از اسالم خارج شده است، سجده كرد

ه كتابهاي فقه اسالمي مراجعـه  انيد بتو ميدر اين زمينه بمنظور كسب اطالعات بيشتر 
اعتقـادي و ارتـداد از نـوع شـك و     ، عملي، با اين توضيح شما با انواع ارتداد قولي. كنيد

 .ترديد آشنا شديد
ود ارتداد در صورتي قولي است كه شخصي الفاظ ارتداد مانند ناسزا ش ميگفته  :2س

به اين شيوه مرتد شـود   ود كسي كهش ميگفتن به دين را بر زبان بياورد و همچنين گفته 
حـال كـه   . ودشـ  ميهمه اعمال نيكش از قبيل؛ نماز و روزه و زكات كه انجام داده باطل 

ود يا خير؟ ش ميچنين است آيا قضاي واجبات قبلي كه بر اثر ارتداد از بين رفته اند الزم 
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خيـر؟  و اگر چنانچه قبالً نذري نموده آن را بعد از ارتداد كـه توبـه نمـود وفـا كنـد يـا       
 چنانچه جواب مثبت باشد در مورد قضاي روزه قضا بايد پشت سر هم باشد يا خير؟

الزم نيست جهت اثبات ارتداد ، در جواب سؤال گذشته اقسام ارتداد بيان شده :2ج
ولي اگركسي ) از دينم بر گشتم و مرتد شدم( »:ارتددت عن ديني« :حتماً گفته شود

اد داخل است پس از اينكه مرتد دوباره به دين اسالم اين گفته در انواع ارتد، چنين گفت
كه در ايام ارتداد ترك كرده قضا ...برگشت الزم نيست آنچه را از نماز و روزه و زكات و

اعمال صالحي كه مرتد قبل از ارتداد از اسالم انجام داده است از بين نمي رود . آورد
احباط و از بين رفتن  تعاليزيرا اهللا . دمشروط به اينكه دوباره توبه كند و به اسالم برگرد

اعمال را معلق نموده به اينكه شخص بعد از ارتداد توبه نكند و در حالت كفر از دنيا 

 ﴿ :و فرموده است، رود            ﴾ :كساني كه « ]۱۶۱[البقرة

 .»مردند، كفر ورزيدند و در حالي كه كافر بودند

﴿ :در جاي ديگر فرموده تعالي اهللا                

              ﴾ :۲۱۷[البقرة[ 

و با كفر بميرد پس اعمـال اينـان    -از دين خود برگردد - هر كس از شما مرتد شود«
 .»دنيا و آخرت باطل استدر 

چنانچه نذر طاعت و امر خيـري  ، نذري كه شخص در حال اسالم بر خود الزم كرده
و همچنين همه مواردي را كه از حقـوق اهللا  ، باشد الزم است بعد از اسالم به آن وفا كند

 .  يا بندگان قبل از ارتداد بر عهده داشته وفا كند
 علي نبينا محمد وآله وصحبه و سلمو صلي اهللا . و باهللا التوفيق       

 )2/3( فتاواي انجمن دائم مباحث علمي و افتا         
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 دده ميحكم مسلماني كه اركان عملي اسالم را انجام ن] 6[  

شخصي كه پدر و مادرش مسـلمان هسـتند امـا خـودش تـارك نمـاز و روزه و        س:
ي بر خوردي ماننـد ديگـر   ان با چنين فردتو ميآيا ، احكام و شعائر اسالمي است ي همه

 يا خير؟، ....مثالً با او غذا خورد و، مسلمين داشت
چنانچه اصل قضيه اين گونه باشد كه شما بيان كرديد كه اين شخص تارك نمـاز   ج:

بنا بر قول صحيح علما چنين فردي كـافر و از ديـن   ، شعائر اسالم است ي همه و روزه و
 -اگـر توبـه نمـود   ، او درخواست توبه شود به مدت سه روز از، اسالم خارج شده است

و اگر توبه نكرد پس بايد ولي امر مسلمانان احكام مرتدين را در مورد او بـه   -الحمد هللا
و يا به ديـدنش برونـد   ، مسلمانان اجازه ندارند با چنين فردي دوستي كنند، اجرا درآورد

 .مگر به منظور نصيحت و ارشاد و راهنمايي تا شايد توبه كند
 و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه و سلم. و باهللا التوفيق      

 )2/22( فتاواي انجمن دائم مباحث علمي و افتا       

 و پيامدهاي آن تعالي حكم ناسزا گفتن به اهللا]7[  

يم. كنـ  ميبانوي مسلماني هستم همراه با همسر و سه فرزندم در دانمارك زندگي  س:
 يك بار بر اثر شدت خشم و نـاراحتي بـه ذات پـاك اهللا   . است. م. م. اسمم به اختصار م

د و معتقد اسـت مـن   كن ميناسزا گفتم. از آن هنگام به بعد همسرم با من صحبت ن تعالي
ـ  مـي از او ارث ن، ذبيحه ام برايش حرام است ،مرتد شده ام و نكاحم با او فسخ شده ، رمب
تكفين و تدفين ندارم بلكه جسدم در  ،و حق غسل، اقامه ي نماز جنازه بر من روا نيست

در حالي ، اموالم متعلق به مسلمين است .بيابان انداخته شود تا سگها آن را تكه پاره كنند
، ومشـ  ميكه از اين كارم سخت پشيمان هستم و بار اول است كه مرتكب چنين اشتباهي 

 -، شده ام بزرگينم كه مرتكب اشتباه دا مي، ي فهميده و اهل علم هستمانساندر مجموع 
آيـا بـراي مـن راه    ، -همسرم از من خواسته تا مسئله ي خود را با شما در ميـان بگـذارم  

انم دوباره با همسرم زندگي را آغاز كنم؟ لطفـاً  تو ميآيا ، بازگشت و توبه اي وجود دارد
 .مرا راهنمائي كنيد
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، لمـاي مسـلمين  به اجماع ع تعالي بدون هيج ترديدي ناسزا گفتن به ذات پاك اهللا ج:
بـه  ، ارتداد و خروج از دين است و اگر گوينده ي اين الفاظ توبه نكند بايد كشـته شـود  

ـلِمٍ إِالَّ « :كه فرموده اند صلي اهللا عليه وسلّمدليل گفته ي پيامبر اسالم  سْ ئٍ مُ رِ مُ امْ ِلُّ دَ الَ حيَ

النَّفْسُ بِالنَّفْسِ  اينِ وَ ثٍ الثَّيِّبُ الزَّ  ثَالَ دَ ينِهِ بِإِحْ كُ لِدِ التَّارِ ـوَ ةِ الْ عَ امَ قُ لِلْجَ ارِ فَ  )69F1( »مُ

ريختن خون هيچ مسلماني جايز نيست؛ مگر بخاطر يكي از اين سه مورد: فردي كه «
از روي ، ديگـري را بكشـد   انسـان اگـر  ، ازدواج كرده باشد و بعد ازآن مرتكب زنا شـود 

جماعت مسـلمانان  قصاص كشته شود و شخصي كه دين و آيين خويش را ترك دهد و 
 .»را رها كند

شما اگر واقعاً توبه كرده و از گفته ي خود پشـيمان شـده ايـد و تصـميم داريـد كـه       
انـد همچـون   تو مـي  شما صحيح است و همسرت ي توبهمرتكب چنين اشتباهاتي نشويد 

گذشته با شما ارتباط داشته باشد و تمام پيوندهاي گذشته بين تو و همسرت هـم چـون   
مرتـدين را  ، زيرا صـحابه ) بدون اينكه نيازي به تجديد نكاح باشد(، ار استگذشته برقر

ذاشـتند و بـين آنـان و همسرانشـان     گ مـي پس از بازگشت به اسالم بر همان نكاح قبلي 
 .عملكرد صحابه براي ما بهترين الگو است، ندنمود ميتفريق و سپس تجديد نكاح ن

 ينا محمد وآله وصحبه و سلمو صلي اهللا علي نب. و باهللا التوفيق       
 )2/2( علمي و افتا پژوهشهاي فتاواي انجمن دايم         

 حكم ناسزا گفتن به دين در حالت غضب]8[ 

حكـم شـرعي   ، شخصي كه در حالت خشم و غضب به دين اسالم ناسـزا گويـد   س:
درمورد او چيست؟ آيا كفاره اي بر عهده ي او الزم است؟ شرط توبـه از چنـين عملـي    

از اسالم خـارج  ، شما به دليل ناسزا گفتن به دين: ست ؟ از علما شنيده ام كه گفته اندچي
 شده ايد و همسرت از شما جدا شده است؟

                                                            
 )1676) و مسلم  (6878بخاري  ( -1
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زيـرا ناسـزا گفـتن بـه ديـن و      ، ودش ميناسزا گفتن به اسالم سبب خروج از دين  ج:
اني كه ديـن  خداوند در مورد كس، است انساناستهزا به آن از عوامل اصلي ارتداد و كفر 

، وده اسـت ب ميهدف ما شوخي و سرگر: فتندگ ميدند و دا مياسالم را مورد تمسخر قرار 
و رسـول و   تعـالي  اين عمل آنان به منزلـه ي اسـتهزا بـه اهللا   : چنين حكم صادر فرمودند

 .قرآن است و با اين كار كافر شدند

﴿ :اهللا تعالي فرموده                        

       ﴾ :۶۶ – ۶۵[التوبة[ 

بـراي  : وينـد گ مـي باز خواست كنـي  ) آنان را در مورد سخنان مسخره آميزشان( اگر«
آيـا اهللا و آيـات او پيـامبرش را تمسـخر     : بگـو . فتـيم گ مـي سرگرمي و شوخي سـخناني  

 .»شما بعد از ايمان آوردن كافر شده ايد، عذر خواهي نكنيد ،ديدكر مي
كفر محض و خروج ، بنابراين هر نوع استهزاء و يا ناسزا گفتن به اهللا و رسول و دين

 .از دايره ي اسالم است
 تعالي دروازه ي توبه همچنان باز است؛ زيرا اهللا، اين مسائل ي همهبا توجه به 

 ﴿ :فرموده                         

             ﴾ :۵۳[الزمر[ 

 از رحمت اهللا! داي كردهاي بندگان من كه با افراط در گناه بر خويشتن ستم : بگو«
بي شك اوست كه ، خشدب ميگناهان را  ي همه تعالي ااميد نباشيد همانا اهللان تعالي

 .»آمرزنده و مهربان است
 تعـالي  اهللا، از صميم قلب توبه نمـوده و شـرايط آن را مراعـات نمايـد     انسان هرگاه 
 .يردپذ مياو را  ي توبه

 :توبه داراي پنج شرط اساسي است كه عبارتند از
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از ريـا و خـود نمـايي بـه دور     ، اراي انگيزه ي الهـي باشـد  توبه بايد خالصانه و د  -1
زمـاني توبـه خالصـانه اسـت كـه      ، توبه از ترس مردم و يا بخاطر امر دنيوي نباشد، باشد

 تقوا و خوف از عذاب الهي و اميد ثواب باشد. براساس
احسـاس  ، از كارهايي كه انجام داده ناراحـت باشـد  ، ازگناهان خود پشيمان باشد  -2

 اهد هر چه زودتر رهايي يابد.خو ميار مشكل بزرگي شده است و كند گرفت

چنانچه تـرك واجـب كـرده    ، از گناه فاصله گيرد، از ادامه و اصرار برگناه بپرهيزد  -3
ده اسـت  شـ  مياگر مرتكب حرا، است آن را انجام دهد و در صورت امكان جبرانش كند

صاحبش برگردانـد و يـا از او   چنانچه حق شخصي را ضايع كرده آن را به ، از آن باز آيد
 طلب بخشش نمايد.

 تصميم جدي بگيرد تا درآينده هرگز مرتكب چنين گناهي نشود.  -4

چنانچه شخصي بعد از سپري شـدن  ، پذيرش توبه داراي محدوديت زماني است  -5
 .توبه اش قبول نخواهد شد، توبه كند، وقت آن

س از آن دروازه ي طلوع خورشيد از جهت مغرب است كه پ: وقت عام براي توبه

﴿ :رمايدف مي تعالي ود و هيچ توبه اي پذيرفته نخواهد شد. اهللاش ميتوبه بسته     

                               

 ﴾ :۱۵۸[األنعام[ 

و آنان را به ايمان اجباري ( درس ميپاره اي از نشانه هاي پروردگارت فرا  روزي كه«
يا اينكه با وجود ، اما ايمان آوردن افرادي كه قبل از آن ايمان نياورده اند) وادار مي نمايد

 .»سودي به حالشان نخواهد داشت، داشتن ايمان خيري نيندوخته اند
كه پس از آن توبه ، ه ي مرگ استفرا رسيدن اجل و لحظ: وقت خاص براي توبه

﴿ :سودي نخواهد داشت؛ زيرا اهللا تعالي فرموده است            

                             

  ﴾۱۸ء: [النسا[ 
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تا آن گاه كه مرگ يكـي  ، ردندگ ميكساني پذيرفته نيست كه مرتكب گناهان  ي توبه«

كساني پذيرفته نيسـت   ي توبههمچنين . مكن مياينك توبه : ويدگ ميد و رس مياز آنان فرا 
 .»كه بر كفر مي ميرند

در ، بـا رعايـت شـرايط    -حتي سب ديـن  -از هر گناهي انسانوقتي كه ، به نظر بنده
شخصي كه در حالت خشم و ، توبه اش پذيرفته خواهد شد، يشگاه اهللا تعالي توبه نمايدپ

ود؛ امـا نبايـد   شـ  مـي سخنش كفر آميز و سبب ارتـداد  ، غضب نسبت به دين ناسزا گويد
بالفاصله و بي درنگ او را كافر شمرد؛ بلكه اين مسئله را بايـد بـا تفصـيل نگريسـت و     

 .موانع كفر را در نظر گرفت
چنانچه عصبانيت شما به حـدي بـوده كـه    : در چنين شرايطي از ايشان مي پرسيم ما 

فتيد و از وضعيت خود اصالً خبر نداشتيد كه در آسمان قرار داريـد  گ مينستيد چه دا مين
ود شـ  مينسبت به سخنان شما هيچ حكمي صادر ن، يا در زمين؟ با توجه به اين وضعيت

و هر سخني كـه از  ، ما از روي اراده و قصد نبودهويد؛ زيرا سخنان شش ميو شما مرتد ن
 .دكن ميگوينده ي آن را مؤاخذه نتعالي  اهللا، بدون قصد و اراده گفته شود

   ﴿ :رمايدف ميدر مورد سوگند  تعالىاهللا            

          ﴾] :۸۹املائدة[ 

د؛ ولـي شـما را در   كن مياهللا شما را به خاطر سوگندهاي بيهوده و بي اراده مؤاخذه ن«
 .»دده ميمورد مؤاخذه قرار ، برابر سوگندهايي كه از روي قصد و اراده خورده ايد

حكم بـه  ، چنانچه گوينده ي اين سخنان كفر آميز در خشم و عصبانيت شديدي باشد
 .ر نتيجه نكاح همسرش به قوت خود باقي و فسخ نشده استيم؛ دده ميارتدادش ن

سفارش  مطابق با، نكته ي حايز اهميت اين است كه چون عصبانيت به ما دست داد 
 صلي اهللا عليـه وسـلّم  مردي به پيامبر . آن را معالجه كنيم صلي اهللا عليه وسلّم رسول اهللا

ـب« :ودفرمـ  صلي اهللا عليـه وسـلّم   پيامبر، مرا نصيحت كن: گفت خشـمگين   )70F1( »ال تَغضَ
                                                            

 ) و غيره6116بخاري  ( -1
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همچنـان   صـلي اهللا عليـه وسـلّم    پيامبر، آن مرد چند مرتبه تقاضايش را تكرار كرد. مشو
 ».  خشمگين مشو: «رمودف مي

ود بايد خونسردي خويش را حفظ كـرده و از شـرّ   ش ميبنابراين شخصي كه عصباني 
و اگر نشسـته  ، ه است بنشينداگر ايستاد: شيطان به اهللا پناه ببرد و به روش ذيل عمل كند

رعايـت نكـات مـذكور در كـاهش     .هنگام شدت غضب وضـو بگيـرد  ، است دراز بكشد
 .شدت عصبانيت مؤثر است

سر انجـام سـخت پشـيمان    ، اكثر افرادي كه هنگام عصبانيت تصميم گيري نموده اند
ت زيـرا فرصـت را از دسـ   ) ولي پشيماني براي آنان سودي در بر نداشته است( شده اند؛
 .داده اند

 )2/152( مجموع فتاوي و رسائل –الشيخ ابن عثيمين          

 مردم را مي خندانند، حكم كساني كه با استهزاء به دين] 9[   

ويند كه در آن اسـتهزا بـه   گ ميحكم افرادي كه از روي مزاح و شوخي سخناني  س:
 ود چيست؟ش مياهللا و رسول و دين ديده 

و دين و قرآن اگر چه بمنظور  ل اهللا صلي اهللا عليه و سلّماستهزا به اهللا و رسو ج:
شوخي ومزاح و خنداندن ديگران باشد كفر و نفاق است. اين موضوع دقيقاً شبيه 

در ارتباط با . اتفاق افتاد جرياني است كه در زمان رسول اهللا صلي اهللا عليه و سلّم
به گمان  رضي اهللا عنهم هو صحاب در مورد پيامبر صلي اهللا عليه و سلّم گروهي كه

دروغگوتر و ترسوتر ، شكم پرست تر از اينها: فتندگ ميدند و كر ميخويش شوخي 

 ﴿ :اهللا تعالي اين آيه را نازل كرد، هنگام روبرو شدن با دشمن نديده ايم. پس از آن

              ﴾ :۶۵[التوبة[ 
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، بـاز خواسـت كنـي   ) درباره ي سخنان ناروا و كردارهاي ناهنجارشان( گر از آنانوا«

بـراي سـرگرمي و شـوخي    ) مراد ما طعن و مسخره نبوده و بلكه با همـديگر ( :ويندگ مي
 .»فتيمگ ميسخناني 

اي رسول اهللا صلي اهللا عليه : آمدند و گفتند اين افراد نزد پيامبر صلي اهللا عليه و سلّم 
ديم تا دوري سفر و خستگي آن را احساس نكنيم. كر ميا در راه با هم صحبت م و سلّم

﴿ :مطابق با فرمان الهي به آنان گفت پيامبر صلي اهللا عليه و سلّم       

                       ﴾۶۶ – ۶۵توبة: [ال[ 

با چنين : بگو(، ديدكر ميآيا اهللا و آيات او را و پيغمبرش را تمسخر : اي پيامبر! بگو«
 ».كافر شده ايد، شما پس از ايمان آوردن) معذرتهاي بيهوده عذر خواهي نكنيد

كسي اجازه نـدارد از  ، هستند اي برخوردار ويژهبنابراين اهللا و رسول و دين از احترام 
اگر كسي چنـين  ، مسخره و خنداندن ديگران آيات الهي را به بازي بگيرد، يطريق شوخ

اهللا و رسـول و كتـاب و شـريعت را بـه بـاد      ، ود ايشانش مينمود كافر است؛ زيرا معلوم 
 .تمسخر گرفته اند كه اين عملي منافقانه است

ـ    ، تمرتكب چنين اعمالي بايد توبه و استغفار نموده و خود را اصـالح نمايـد و محب
 .تعظيم و خوف اهللا را در قلبش جاي دهد

 )2/156( مجموع فتاوي و رسائل -الشيخ ابن عثيمين          

 ندكن ميحكم كساني كه افراد متدين و پايبند به شريعت را مسخره ] 10[ 

نـد  ده مـي حكم كساني كه افراد متدين و پايبند به ديـن را مـورد اسـتهزاء قـرار      س:
 چيست؟

ي الهي را به باد مسخره ها آناد ملتزم به دين اسالم و مجريان فرمكساني كه افر ج:
ي منافق ها انساندر مورد  در وجودشان نوعي نفاق نهفته است؛ زيرا اهللا تعالي، يرندگ مي

 ﴿ :رمايدف مي                   
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                     ﴾ :التوبة]

۷۹[ 
يي را كه ها آنند و كن ميعيب جويي ، كساني كه كه از صدقات مؤمنان اطاعت پيشه«

مسـخره  را  هـا  آن دسترسي جز به مقدار توانايي شان ندارند مسخره مي نمايند اهللا تعالي
 .»د و براي آنان عذاب دردناكي استكن مي

، در صورتي كه تمسخر ايشان به افراد ملتزم از روي حقيقت تمسك به شريعت باشد
بديهي است كه تمسخر ايشان در واقع تمسخر به اصل شريعت است كه كفر محسـوب  

ولي اگر مسخره ي آنان متوجه خود شخص صـرف نظـر از اعمـال اسـالمي و     ، ودش مي
ود؛ زيرا اتفاق ش ميدر اين صورت حكم به تكفير مسخره كنندگان ن، تزام به سنت باشدال

 -بدون توجه به اعمال و افعالش -دده ميكه فردي ديگري را مورد تمسخر قرار  افتد مي
 .در هر صورت مسخره كردن ملتزمين به شريعت بسيار خطرناك است

چنانچه متوجه اشتباهي در ، كنيم بلكه ما مؤظف هستيم ملتزمين به شريعت را تشويق
را راهنمايي و توجيه نماييم تا اينكه بـر مسـير صـحيح تـري قـرار       ها آن، كارشان شديم

 .گيرند
 )1/75( المجموع الثمين -الشيخ ابن عثيمين         

 حدود دوستي با كفار ] 11[ 

د كه بـراي  انند با كفار روابط دوستانه داشته باشنتو ميمسلمانان در چه حدودي  س:
نويم هر كسي با ش ميخود آنان خطر كفر و خروج از اسالم را نداشته باشد؟ در مواردي 

يا از نـور چـراغ   ، يا همراه آنان غذا بخورد، افراد مشرك نشست و برخاست داشته باشد
در ، ودشـ  مـي خودش مشرك ، حتي اگر به آنان قلم و دواتي تقديم كند، آنان استفاده كند

بنابراين توضيح ، يهود و نصاري به دليل زندگي در يك كشور تعامل داريم حالي كه ما با
خطر خروج از ايمان را نداشـته باشـد تـا     انساندهيد حد و مرز دوستي با كفار كه براي 

كجا است؟ چه كتابهايي در اين زمينه به شرح و توضيح پرداخته اند؟ آيا دوسـتي جـزو   
 توحيد است؟ ي كلمهشرايط 
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محبت با : د عبارت است ازكن ميرا از ايمان خارج  انسانستي با كفار كه ميزان دو ج:
، فقط با داشتن روابط عادي و معمول با كفـار . كمك و نصرت كفار عليه مسلمانان، كفار

انيم به منظور دعوت و تبليغ دين اسـالم بـا   تو ميبلكه ما ، ودش مياز ايمان خارج ن انسان
جالس آنان شركت كنيم و بـه شـهرها و كشـورهاي آنـان     در م، كفار ارتباط داشته باشيم

 .سفر كنيم

 و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه و سلم. و باهللا التوفيق       
 )2/47( فتاواي انجمن دائم مباحث علمي و افتا         

 ودش ميچه زماني كافر ، كه استفاده كننده ي آن حكم استفاده از صليب و اين] 12[

د با هم به جـر  كن مياستفاده  - نصاريآرم  - در مورد مسلماني كه از صليب، ما س:
: و بحث پرداختيم. برخي از ما يكسره فتواي كفر او را صادر كردند و برخي ديگر گفتند

ود كه بر او اتمام حجت گرديده و توجيه شود كه صليب از ش مياين شخص زماني كافر 
 ود؟ش ميش اصرار ورزد كافر چنانچه بر عمل، ويژگي هاي نصاري است

چنانچه براي چنين فردي ، در چنين مواردي بايد با تفصيل و توضيح سخن گفت ج:
حكم استفاده از صليب توضيح داده شده كه اين عمل شعار نصاري است و كسي كه 

افعال و اعمال نصاري ، د در واقع دوست دارد به نصاري منتسب شودكن ميصليب حمل 
ان او را تكفير تو مي، ا تمام اين موارد اگر باز هم بر آن اصرار ورزيدب، را دوست دارد

﴿: رمايدف مي تعالي كرد. زيرا اهللا                   

    ﴾ :٥١[املائدة[ 

ورزد و آنان را به سرپرستي بپذيرد  دوستي) يهود و نصاري( هر كس از شما با آنان«
افـراد   بي گـمان او از زمره ي ايشـان به شمار مـي رود و شـكي نيسـت كـه اهللا تعـالي     

 .»دكن ميستمگر را بسوي ايمان هدايت ن
از . منظور شرك اكبر است، استفاده شود ظلم در قرآن بصورت مطلق ي واژه هرگاه

عليه مبني بر قتل عيسي ، نصاريبر پندار طرفي استفاده از صليب بيانگر موافقت شخص 
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﴿ :آن را رد كرده و فرموده است در حالي كه اهللا تعالي، است السالم        

        ﴾ :در حالي كه او را نكشتند و به دارش نزدند؛ « ]۱۵۷[النساء

 .»بلكه بر آنان مشتبه شد
 .توفيقو باهللا ال       

 و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه و سلم
 )2/78( انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا          

 اندخو ميكفر كسي كه نماز ن ]13[ 

د؛ امـا آنـان تـوجهي بـه     كنـ  مـي شخصي كه خانواده ي خويش را بـه نمـاز امـر     س:
 منزل خارج شود؟ آيا در همان منزل با آنان سكونت كند يا از، صحبتهاي او ندارند

مرتـد و خـارج از اسـالم    ، اننـد كـافر  خو ميدر صورتي كه اهل منزل اصالً نماز ن ج:
فقها ( و ديدگاه صحيح رضي اهللا عنهمزيرا طبق آيات و احاديث و اقوال صحابه ، هستند

تارك نماز كافر است. بنـابراين شـما اجـازه نداريـد بـا آنـان در يـك منـزل         ) و محدثين
را بـه خوانـدن نمـاز فـرا      هـا  آن، شما الزم است با دلسـوزي و اصـرار   بر، سكونت كنيد

 .را هدايت دهد ها آن تعالي اميد است كه اهللا. خوانيد

﴿ :رمايدف ميدر قرآن در مورد مشركان  تعالي اهللا              

                      ﴾ :۱۱[التوبة[ 

در ايـن صـورت   ، توبه كردند و نمـاز خواندنـد و زكــات دادنـد   ) از كفر( اگر آنان«
 .»يمده ميما آيـات خود را براي اهل دانـش شـرح . برادران دينـي شما هستند

ند جزو بـرادران  ده مينجام نآيه بيانگر اين مطلب است كه چنانچه آنان اين امور را ا
هم بزرگ باشـند اخـوت و بـرادري ايمـاني را      هرچند گناهاندر صورتي كه ، ما نيستند

 .دبر ميبلكه تنها خروج از اسالم رشته اخوت ديني را از بين ، ندساز ميمنتفي ن
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ـكِ « :رمايدف مي صلي اهللا عليه وسلّم رسول اهللا ْ َ الرشِّ بَـنيْ لِ وَ جُ َ الرَّ ــوَ  إِنَّ بَنيْ كَ الْ ـرْ رِ تَ فْ كُ

ةِ  الَ   )71F1( »الصَّ

 .»ترك نماز است، مرز بين شخص و شرك و كفر«
 :فرمودنـد  صلي اهللا عليه وسلّم روايت است كه پيامبر رضي اهللا عنه از بريده، در سنن

ـ« رَ الْ فَ دْ كَ قَ ا فَ هَ كَ رَ نْ تَ ةُ فَمَ الَ مْ الصَّ يْنَهُ بَ يْنَنَا وَ ي بَ ذِ دُ الَّ هْ  )72F2( »عَ

كسي كه نماز را ترك دهـد قطعـاً كفـر ورزيـده     ، ان ما و مشركين نماز استعهد مي«
 .»است

ـالَمِ « :رمايدف مي رضي اهللا عنه عمر، امير المومنين، از ميان صحابه سْ ظَّ ىفِ اإلِ ملَِـن  الَ حَ

ال کَ الصَّ  .»كسي كه نماز را ترك دهد هيچ بهره اي در اسالم ندارد« )73F3( » ِةتَرَ

به صورت نكره در » حظ« ي واژه. معناي بهره و نصيب است در لغت عرب به»: حظ«
 .دكن ميبهره ي كم يا زياد را نفي  د و هر نوعده ميسياق نفي آمده است كه معناي عام 

هـيچ عملـي را كفـر     صـلي اهللا عليـه وسـلّم    اصحاب پيـامبر : عبداهللا بن شقيق گويد
( نماز ترك نستند جزدا مين

74F

4(. 
: ا بر اين است كه تارك نماز كافر است بـه دليـل اينكـه   قول صحيح علم) گفتيم كه( 

مگر ممكن است شخصي كه ذره اي ايمان در قلبش باشد و از عظمـت نمـاز و اهميتـي    
اين غير ! مطلع باشد باز هم همواره نماز را ترك دهد؟، براي نماز قائل شده تعالي كه اهللا

ماز كافر نيست مـورد مطالعـه   بنده داليل كساني را كه معتقد هستند تارك ن، ممكن است
 :سخنان از پنج حالت بيرون نيستند ي همهو باز بيني قرار دادم و متوجه شدم 

 داليلي كه بيان كرده اند به هيچ عنوان در موضوع تارك نماز نيستند.  -1
                                                            

 )82مسلم  ( -1
حسـن صـحيح   ") و قال الترمذي 1079) و ابن ماجه  (464) و نسائي  (2621) و ترمذي  (5/346احمد  ( -2

 "غريب
 )84مؤطا مالك  ( -3
 ). در باب الصالة در اين مورد بحث خواهد شد2757ترمذي  ( -4
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اين داليل مقيد به حالت و وضعيتي هستند كه درآن حالت نماز خوانـدن ممكـن     -2
 نيست.

 ود.ش ميصاحب عذر محسوب ، ي هستند كه تارك نمازداليل مقيد به حالت  -3

 وند.ش ميخاص ، داليل عام هستند و با احاديث كفر تارك نماز  -4

 .اشندب ميداليل ضعيف هستند و قابل استدالل ن  -5
ود. در شـ  مـي احكام مرتدين بـر او جـاري   ، وقتي كه ثابت شد تارك نماز كافر است
يا به بهشت وارد شود يـا از  ، نماز مؤمن باشدآيات و روايات مطلبي مبني بر اينكه تارك 

آتش جهنم رهايي يابد و مانند اين موارد كه الفاظ كفر در مورد تـارك نمـاز را بـه كفـرِ     
 .وجود ندارد، نعمت و يا كفرِ اصغر تأويل نمائيم

 :اشندب مياحكام مرتدين كه شامل تارك نماز 
نكاحش باطل ، اهل نماز نبودچنانچه عقد كرد و ، تارك نماز حق ازدواج ندارد -1

 :در مورد زنان مهاجر فرموده است است و همسرش بر او حالل نيست. زيرا اهللا تعالي

﴿                              

 ﴾]الْـممتح۱۰ه: ن[ 

ايـن زنـان بـراي آن     .شان را مؤمن يافتيد آنان را بسوي كافران بر نگردانيـد اي هرگاه«
 .»مردان و آن مردان براي اين زنان حالل نيستند

ازدواج كرد پس از آن تـارك نمـاز شـد نكـاحش     ، چنانچه شخصي اهل نماز بود -2
، كـاح قبل و با توضيحي كه علما ذكر نموده اند كـه بعـد از ن   ي آيهود به دليل ش ميفسخ 

 .ودش مينيز ، شامل قبل از زفاف و بعد از آن
، چنانچه يهـودي يـا نصـراني   ، ودش ميذبيحه ي تارك نماز حرام است و خورده ن -3

از ، بنـابراين ذبيحـه ي تـارك نمـاز    ، حيواني را ذبح نمايد ما اجازه داريم از آن بخـوريم 
 .ذبيحه ي يهودي و نصاري هم بدتر است
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شهر مكه و حدود حرم را ندارد. به دليل اينكه اهللا تعالي  تارك نماز حق ورود به -4

﴿ :رمايدف مي                     

                             

     ﴾ :۲۸[التوبة[ 

لذا نبايد پس از ، نجس هستند) از لحاظ عقيده( بي گمـان مشركان! اي مؤمنان«
به علت قطع روابط تجاري آنان ( اگر، به مسجد الحرام وارد شوند) نهم هجري( امسال
اگر بخواهد شما را به فضل و رحمت   تعاليزيرا اهللا) نترسيد( از فقر مي ترسيد )با شما

 .»آگاه و داراي حكمت است رداند چرا كه اهللا تعاليگ ميخود بي نياز 
ـ  ميتارك نماز از خويشاوندان ميراث ن -5 اگـر شخصـي وفـات كـرد و از بـين      ، ردب

پسـرش هرچندكـه وارث   ، وارثانش پسري تارك نماز و پسر عمويي اهـل نمـاز داشـت   
ود و پسـر  شـ  مياز ميراث پدر محروم ، به دليل اينكه تارك نماز بودهدرجه ي اول است 

 .ود؛ زيرا اهل نماز بوده استش مي صاحب ميراث، عموي ميت بعنوان عصبه

ثُ « :نقـل شـده اسـت    صـلي اهللا عليـه وسـلّم    به دليل حديثي كه از رسول اهللا ـرِ الَ يَ

ـ لِمُ الْ سْ ـمُ الَ الْ افِرَ وَ ـكَ افِرُ الْ ـكَ لِمَ الْ سْ  )75F1( »مُ

 »ردب ميمسلمان از كافر و كافر از مسلمان ارث ن«

ـ« :فرموده صلي اهللا عليه وسلّم در حديثي ديگر پيامبر وا الْ قُ ـحِ يَ الْ قِ امَ بَ ا فَ لِهَ ائِضَ بِأَهْ رَ فَ

رٍ  كَ لٍ ذَ جُ ىلَ رَ َوْ وَ ألِ هُ  )76F2( »فَ

نان را بـه  و باقي مانده ي آ. سهميه هاي معين شده ي ارث را به صاحبان آنان بدهيد«
 .»نزديكترين خويشاوند مرد ميت بدهيد

تارك نماز چون بميرد حـق غسـل و كفـن و نمـاز جنـازه نـدارد و در قبرسـتان         -6
بلكه در بيابان گودالي بكنند و با همان لباسي كه بـر تـن دارد او را   ، مسلمانان دفن نشود

                                                            
 )1614) و مسلم  (6764بخاري  ( -1
 )1615) و مسلم  (6732بخاري  ( -2
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فاقـد احتـرام و    )به دليل هتك حرمت به فرمـان الهـي مبنـي بـر نمـاز     ( خاك كنند؛ زيرا
) در خـانواده اي و بـين افـرادي   ( تشريفات ويژه ي مسـلمانان اسـت. بنـابراين چنانچـه    

بسـتگان و اطرافيـانش حـق ندارنـد او را در جمـع      ، شخصي كه تارك نماز است بميـرد 
مسـاوي  ، زيرا مسـلماني منهـاي نمـاز   ( .مسلمانان آورده تا نماز جنازه بر او خوانده شود

 )است با كفر

قارون وابي بن خلف ، هامان، فرعون: نماز روز قيامت با سران كفر همچون تارك  -6
هيچ كسي حق ندارد براي . و به بهشت نخواهد رفت -پناه بر اهللا -ودش ميمحشور 

زيرا بي نماز كافر است و مستحق رحمت و ، تارك نماز دعاي مغفرت و رحمت نمايد

﴿ :اهللا ي فرمودهبه دليل ، مغفرت نيست               

                            

 ﴾ :۱۱۳[التوبة[ 

كننـد   و مؤمنان نبايسـتي بـراي مشـركان طلـب آمـرزش      صلي اهللا عليه وسلّم پيامبر«
 .»كه خويشاوند باشند هنگامي كه براي آنان واضح شود كه اينها اهل دوزخ اند هرچند

متأسـفانه بعضـي از مـردم در امـر     . بسيار خطرناك است اي مسئلهترك نماز ، برادران
ند كـه از  ده مينماز را اجازه ورود به منازل خود  و افراد بي، نهايت سهل انگارند بينماز 

  )واهللا اعلم( .جايز استديدگاه شريعت نا
    و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه و سلم              

 )29، 30( ص، رسالة صفة صالة النبي -الشيخ ابن عثيمين         

 حكمش چيست؟، اند كافر خطاب كندخو ميكسي كه برادر مسلمانش را كه نماز ن] 14[

از مـن  : اراحت شدم و بـه او گفـتم  ن، اختالف شد اي مسئلهبين من و برادرم در  س:
مثـل حضـور   ، به دليـل اينكـه بـرادرم جـز در مناسـبت هـاي خاصـي       . دور شو اي كافر

 حكمش چيست؟ آيا او كافر است؟، اندخو مينماز ن، ....خويشاوندان و
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إِنَّ « :وارد شده كه فرمودند صلي اهللا عليه وسلّم در روايت صحيحي از رسول اهللا ج:

لِ  جُ َ الرَّ كِ وَ  بَنيْ ْ َ الرشِّ بَنيْ ـوَ ةِ الْ الَ كَ الصَّ رْ رِ تَ فْ مرز بين شخص و شـرك و كفـر تـرك    » )77F1( »كُ

 »نماز است
 امام احمد و اصحاب سنن با سند جيد از بريده بن حصيب رضـي اهللا عنـه از پيـامبر   

ـ« :روايت نموده اند كه فرموده صلي اهللا عليه وسلّم مْ الْ يْنَهُ بَ يْنَنَا وَ ي بَ ذِ دُ الَّ هْ ـنْ  عَ ةُ فَمَ الَ الصَّ

رَ  فَ دْ كَ قَ ا فَ هَ كَ رَ  )78F2( »تَ

كسي كه نماز را تـرك كنـد قطعـاً كفـر ورزيـده      ، عهد ميان ما و مشركين نماز است«
 .»در تأييد اين موضوع احاديث بسياري وارد شده است.) است

ز بلكه بـا او ا ، ديددا مياما بهتر آن بود كه شما برادرتان را اينگونه مورد خطاب قرار ن
ديد و او را متوجه مي ساختيد كه ترك نمـاز كفـر   ش ميراه خير خواهي و نصيحت وارد 

 .يرفتپذ ميبلكه نصيحت را ، توبه نمايد تعالي و بايد بسوي اهللا، و ضاللت است
 )10/262( مجموع فتاوي -الشيخ ابن باز

 است و كمك خواستن از ايشان شرك اكبر صلي اهللا عليه وسلّم صدا زدن پيامبر] 15[

فتند. ميـان  گ ميگروهي را ديدم كه در مسجد حلقه زده بودند و ذكر اهللا و رسول س:
تمـام  ، يا رسول اهللا؛ دستم را بگير: فتندگ ميد و ش مياذكارشان كلمات ضد توحيد شنيده 

اي كليد ( :»يا مفتاحاً لكنوز اهللا«: فتگ ميدند و سر گروه آنان كر ميجمعيت آن را تكرار 

اي ، »أيا عرشاً السـتواء اهللا« ).تجلي اهللا ي قبلهاي ( :»يا كعبة لتجلی اهللا« ).هللاخزانه هاي ا

تو و فقط تـو  ، اي محبوب اهللا تعالي، تو مقصود ما هستي ما را بي نياز گردان، رسول اهللا
بفرماييـد حكـم اينگونـه الفـاظ و كلمـات      ، و كلماتي آميخته بـا شـركيات  ، يا رسول اهللا

 چيست؟
                                                            

 )82مسلم  ( -1
حسـن صـحيح   ") و قال الترمذي 1079) و ابن ماجه  (464) و نسائي  (2621ترمذي  ( ) و5/346احمد  ( -2

 "غريب
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ذكر اهللا بصورت اجتماعي و يك صدا به روش صـوفيان بـدعت   : اينكهمورد اول  ج:

ـيْسَ « :رمايدف ميدر حديثي  صلي اهللا عليه وسلّم پيامبر، است ـا لَ ا مَ ذَ ا هَ نَ رِ ثَ يفِ أَمْ دَ نْ أَحْ مَ

دٌّ  وَ رَ هُ نهُ فَ  )79F1( »مِ

 .»پس مردود است، هر كس در دين ما چيزي را ايجاد كند كه از آن نيست«
صدا زدن ديگران بجز اهللا تعالي و كمك خواستن از آنان بـه منظـور   : نكهمورد دوم اي

شدن مشكالت و غم و ناراحتي شرك اكبر و ناجـايز اسـت؛ زيـرا صـدا زدن و      برطرف
كه مخصوص اهللا تعالي است و انجام دادن آن جز بـراي  ، اشدب ميكمك خواستن عبادت 

 .العياذ باهللا. تاهللا تعالي شرك اكبر و مساوي با خروج از اسالم اس

﴿ :فرموده تعالي اهللا                          

                           

                           ﴾]س:يون 

١٠٧ – ١٠٦[ 
و به جاي اهللا كسي و چيزي را پرستش مكن و صـدا نـزن كـه بـه تـو نـه سـودي        «

و اگـر اهللا  ، اند و نه ضرري اگر چنين كني از سـتمكاران و مشـركان خـواهي شـد    رس مي
و اگـر بخواهـد   ، گردانـد  برطـرف انـد آن را  تو مـي ه تو برساند هيچ كس جز او نزياني ب

اهللا تعـالي  ، اند فضل و لطف او را از تـو برگردانـد  تو ميهيچ كس ن، خيري به تو برساند
د و او داراي مغفـرت  كن ميفضل و لطف خود را شامل هر كس از بندگانش كه بخواهد 

 .»و مهر فراوان است

﴿ :ايدرمف مي تعالي اهللا              ﴾ :۱۸[اجلن[ 

تعـالي   كسـي را بـا اهللا  ) هـا  آندر ( و تعـالي هسـتند   مسجدها مخـتص پرسـتش اهللا  «
 .»پرستش نكنيد

                                                            
 )1718) مسلم  (2697بخاري  ( -1
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﴿: رمايدف مي اهللا تعالي                         

           ﴾ :١١٧[املؤمنون[ 

و مسلماً هيچ دليلي بر حقانيـت آن   -معبود ديگري را به فرياد خواند، هر كس با اهللا«
 .»ردندگ ميقطعاً كافران رستگار ن. حساب او با اهللا است -نخواهد داشت

ا سَ « :فرموده اند ي اهللا عليه وسلّمصل در حديثي پيامبر ـإِذَ أَلِ الْ سَ ا  اللَّـهَ تَ فَ إِذَ وَ

تَعِنْ بِ  اسْ نْتَ فَ تَعَ  )80F1( »اللَّـهِ اسْ

 ».هنگام سؤال كردن از اهللا سؤال بكن و هنگام كمك خواستن از اهللا كمك بخواه«

وَ « :فرموده است صلي اهللا عليه وسلّم پيامبر اءُ هُ عَ ـالدُّ ةُ الْ بَادَ عبادت ، دعا همان« )81F2( »عِ

 .»است
 و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه و سلم. و باهللا التوفيق       

 )1/77( انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا          

 حكم استغاثه از اولياء] 16[ 

حكم شـرع درمـورد كسـاني كـه در گرفتـاري هـا و مشـكالت از اوليـا كمـك           س:
 انند چيست؟خو ميفرياد اهند و آنان را به خو مي

يا در حال غيبتشان از آنان كمك ، هر شخصي كه از اولياء بعد از مرگشان ج:

﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي . مرتكب شرك اكبر شده است، بخواهد         

                              

                                                            
 ) و قال حسن صحيح2516) ترمذي (1/307،303،293احمد  ( -1
ــوداود  (4/279،271،167احمــد ( -2 ــذي  (1479) اب ــن ماجــه  (3372،3247،2969) ترم ــال 3828) اب ). وق

 : حسن صحيحالترمذي
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           ﴾١٠٧ - ١٠٦ س:[يون[ 

ن و به فرياد مخوان كه به تو نه سـودي  و به جاي اهللا كسي يا چيزي را پرستش مك«
اگر چنين كني از ستم كاران ومشركان خواهي شـد. اگـر اهللا تعـالي     .اند ونه زيانيرس مي

اند فضل و لطـف او را از تـو برگردانـد. اهللا    تو ميهيچ كس جز او ن، به تو زياني برساند
و او داراي  دكنـ  مـي تعالي فضل و لطف خود را شامل هر كس از بندگانش كه بخواهـد  

 .»مغفرت و مهر فراوان است
 و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه و سلم. و باهللا التوفيق       

 )1/87( علمي و افتا پژوهشهايانجمن دايم              

 يا گيالني، يا علي، يا محمد: ويدگ ميحكم شرع در مورد كسي كه ]17[ 

 چيست؟، ياگيالني، يا علي، محمديا :ويدگ ميحكم شرع در مورد كسي كه  س:

، يا خواستن و طلب كمك از آنان باشد، چنانچه منظور از صدا زدن اين افراد ج:
بايد به پيشگاه اهللا توبه نموده و ، چنين شخصي مشرك خالص و از دين خارج است

﴿ :آن گونه كه اهللا تعالي فرموده است، زند فقط ذات پاك يگانه را صدا   

                            

    ﴾ :۶۲[النمل[ 

د و بـال و گرفتـاري را   رسـ  مـي يا كسي كه به فريـاد درمانـده   ) بتها بهتر هستند( آيا«
در ) يكـديگر ( را جانشـين ) هـا  انسان( لبد و شماهرگاه او را به كمك ط. دكن مي برطرف
 .»يريدگ ميد آيا معبودي با اهللا است؟ واقعاً شما بسيار كم اندرز ساز ميزمين 

چنين شخصي در حالي كه مشرك است فردي سفيه و نادان هم هست كه خود را 

﴿ :اهللا فرموده است. دكن ميتباه                ﴾:البقرة] 

۱۳۰[ 



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   166 
 
كه خود را خـوار و  ) ناداني( چه كسي از آيين ابراهيم رويگردان خواهد شد مگر آن«

 .»كوچك دانسته است

﴿ :اهللا فرموده است                      

            ﴾ :۵[األحقاف[ 

 چه كسي گمراه تر از كسي است كه افرادي را به فرياد بخواند و پرسـتش كنـد كـه   «
وينـد و  گ ميپاسخش ن) هم ايشان را به فرياد بخواند و پرستش كند( تا روز قيامت) اگر(

 .»داصالً آنان از پرستشگران و به فرياد خوانندگان غافل و بي خبرن
 )2/163( مجموع فتاوي و رسائل -شيخ ابن عثيمين

 حكم ذبح براي غير اهللا] 18[ 

 حكم ذبح براي غير اهللا چيست؟ س:

تنها اهللا را عبادت : در موارد متعدد بيان داشته ايم كه توحيد در عبادت يعني ج:
ن حيوان ذبح و سر بريد، و هيچ يك از انواع عبادات را براي غيراهللا انجام ندادن، كردن

زيرا اهللا ، دكن ميمؤمن خود را به اهللا نزديك  انساننوعي عمل ثواب و تقرب است كه 

﴿ :فرموده       ﴾]براي پروردگار خود نماز بخوان  پس تنها« ]۲کوثر: ال

 .»و قرباني بكن
محسـوب  هر عملي كه منظور از آن كسب ثواب و تقرب به سوي اهللا باشـد عبـادت   

براي تعظيم و اظهار تواضع و تقرب بـراي غيـر اهللا حيـواني را     انسانود؛ زماني كه ش مي
د؛ شرك ورزيده است. اهللا در قرآن فرموده اسـت  كن ميآنگونه كه براي اهللا ذبح ، ذبح كند

 .كه بهشت را بر مشركين حرام كرده وجهنم جايگاه آنان است
به گمـان خودشـان قبـور     -مردم در كنار قبورحيواني كه بعضي از : ويمگ ميبنابراين 

ند عملي شرك آميز و خارج كننده ي شخص از دايـره ي ايمـان اسـت.    كن ميذبح  -اوليا
زمـاني كـه   ، اين افراد آن است كه از عمل خود به پيشگاه اهللا توبه نماينـد  بهنصيحت ما 
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روزه ، انندخو مينماز  توبه كردند و فقط براي اهللا ذبح نمودند همانگونه كه فقط براي اهللا
 .اهللا تعالي هم گناهان گذشته ي آنان را مغفرت مي نمايد، يرندگ مي

 ﴿ :اهللا فرموده است                         

          ﴾۳۸: ل[األنفا[ 

ود و شـ  مياعمال گذشته شان بخشوده ، اگر دست بردارند:به كافران بگو !اي پيغمبر«
اهللا تعـالي دربـاره ي پيشـينيان از مـدنظر      برگردند قـانون ) به كفر و ضالل خود( اگر هم

 .»گذشته است
اهللا تعالي باالتر از اين را هم به آنان عطا مي نمايد و سيئات آنـان را بـه   ، پس از توبه
 .دكن ميحسنات تبديل 

﴿ :گونه كه اهللا تعالي فرموده آن               

                                

                                

                  ﴾ :۶۸[الفرقان – 

۷۰[ 
يگري را صدا نمي معبود د، كساني هستند كه با اهللا) بندگان خوب پروردگار رحمان«

بـه قتـل   ، ي را كه اهللا تعالي خونش را حرام كرده استانسانزنند و پرستش نمي نمايند و
اين كارهاي زشـت را  ) يكي از( چرا كه هر كس، ندكن ميو زنا ن ؛انند مگر به حقرس مين

، خـوار وذليـل  ، رددگـ  مـي عذاب او در قيامت دو چنـدان  ، يندب ميانجام دهد كيفر آن را 
؛ مگر كسي كه توبـه كند و ايمـان آورد و كـار شايسـته كــند    ماند ميه در عذاب جاودان

و اهللا آمرزنده ومهربـان  ، پـس آنـانند كه اهللا تعالي بدي هايشان را به حسنات تبديل كند
 .»است
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نصيحت ما براي كساني كه با ذبح بسوي اصحاب قبور تقرب مي جويند ايـن اسـت   
خويش از جانب اهللا  ي توبهو با ، را براي اهللا خالص نمايند كه توبه نمايند وتمام عبادات

 .ودش ميبندگانش خوشحال  ي توبهبشارت دريافت نمايند؛ زيرا اهللا تعالي از 
 220-221 فتاوي العقيدة ص -الشيخ ابن عثيمين          

 ودش ميحيواني كه براي غير اهللا ذبح ) گوشت( حكم] 19[ 

ستند كه به زيارت قبور اولياء مي روند و براي آنان ما افرادي ه ي منطقهدر  س:
سپس گوشت آن حيوان را بين همسايگان قبرستان و ، ندكن ميحيواني را نذر و ذبح 

آيا خوردن چنين گوشتي حالل است؟ يا ، ندكن ميكساني كه در كنار گنبد هستند تقسيم 

﴿ :از موارد حرامي است كه اهللا تعالي در قرآن فرموده است         

                ﴾ :۳[املائدة[ 

گوشت خوك و حيواني كه به هنگام ذبح نام غير اهللا برآن بـرده شـود   ، خون، مردار«
 »؟است شده بر شما حرام

گوشت چنين حيواناتي  خوردن، اگر حقيقت ماجرا آن چيزي است كه بيان شده ج:
آنچه كه به نام غير اهللا ذبح ». ما اهل لغير اهللا به« زيرا اين حيوانات شامل، جايز نيست

﴿ :زيرا اهللا تعالي فرموده است: چنين كاري شرك اكبر است. شود است      

                ﴾۱۶۲: [األنعام[ 

 .»زندگي و مرگ من از آن پروردگار جهانيان است، نماز من: بگو«

هصلَّى پيامبر  نَ « :فرموده علَيه وسلَّم اللـَّ عَ ِ  اللَّــهُ لَ ـريْ بَـحَ لِغَ ـنْ ذَ اهللا تعـالي  ( )82F1( »اللَّــهِ مَ

 .)كسي را كه براي غير اهللا ذبح نمايد لعنت كرده است
 لي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه و سلمو ص. و باهللا التوفيق       

 )1/134( انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا         
                                                            

 )1978مسلم  ( -1
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هصلَّى  حكم گوشت حيواناتي كه به مناسبت جشن ميالد پيامبر] 20[  ذبح  علَيه وسلَّم اللـَّ
 شود

ه   هاللـَّصلَّى  آيا خوردن گوشت حيواناتي كه به مناسبت جشن ميالد پيامبر: 1س لَيـع
لَّمسيا ديگران ذبح شود جايز است يا خير؟ و 
لَّى   آنچه كه به مناسبت جشن ميالد پيـامبر : 1ج صـ ـه لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـو يـا يكـي از    ع

از موارد ذبـح بـراي غيـر اهللا اسـت و شـرك اكبـر       ، ودش ميبزرگان به عنوان تعظيم ذبح 
هصلَّى  و پيامبر، تود بنابراين خوردنش جاير نيسش ميمحسوب   :فرموده علَيه وسلَّم اللـَّ

نَ « عَ ِ  اللَّـهُ لَ ريْ بَحَ لِغَ نْ ذَ  )83F1( »اللَّـهِ مَ

 ).كسي را كه براي غيراو ذبح نمايد لعنت كرده است، اهللا( 
ويد مسلمان هستم ولي در عمل با اهل بدعت و شـرك  گ ميكسي كه با زبانش : 2س

 ود؟ آيا خوردن ذبيحه اش حالل است؟ش ميعي محسوب آيا مسلمان واق، همراه است
معنـي و مفهـومش را تصـديق نمـوده و بـه      ، توحيد را بخوانـد  ي كلمهكسي كه : 2ج

انـد و از  خو مـي توحيد را  ي كلمهمسلمان ومؤمن است. كسي كه ، مقتضايش عمل نمايد
توحيـد را   ي كلمـه كه  هرچند، او گفتارها و كردارهاي شرك آميز سر مي زند كافر است

بخواند و نماز و روزه هم داشته باشد؛ مثالً از مردگـان كمـك مـي طلبـد يـا بـه منظـور        
بنابراين خوردن ذبيحـه ي چنـين فـردي    . بزرگداشت و تعظيم آنان حيوان ذبح مي نمايد

 .حرام است
 و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه و سلم. و باهللا التوفيق      

 )1/135( ژوهشهاي علمي و افتاانجمن دايم پ         

هصلَّى  حكم شخصي كه معتقد است پيامبر ]21[   بشر نيست علَيه وسلَّم اللـَّ

شخصي كه معتقد است توسل به اولياء و مردگان و زندگان سبب تقـرب بـه اهللا    س:
ود آيا چنين فردي مشرك و اهل جهنم است؟ با توجـه بـه اينكـه ايـن شـخص در      ش مي

                                                            
 )1978مسلم  ( -1
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حكم ، علما و اهالي آنجا داراي چنين اعتقادي هستند ي همهد كه كن ميزندگي  منطقه اي
حكم صدقه از او و احسان بـراي او بعـد از مـرگش    ، شرع در مورد چنين فردي چيست

 چيست؟
هصلَّى  كسي كه معتقد است كه محمد ج: بشر نيسـت؛ يعنـي از بنـي     علَيه وسلَّم اللـَّ

هصلَّى  پيامبريا معتقد است ، آدم نيست اين عقيده كفر ، نددا ميعلم غيب  علَيه وسلَّم اللـَّ
لَّى   همچنين شخصـي كـه پيـامبر   ، دساز مياست و شخص را كافر و از اسالم خارج  صـ

ه هصلَّى  براي پيامبر، اند و از او كمك مي طلبدخو ميرا به فرياد  علَيه وسلَّم اللـَّ علَيه  اللـَّ
سود و بر اين عقيده بميردكن ميمالئكه و بتها نذر ، جنها، صالحين، انبيا، و ديگر اوليا لَّم ،

زيرا اين امور از جنس عمل مشركين سابق مانند ابوجهل و ، كافر و از اسالم خارج است
كه بعضي از مردم اين عمل را توسـل   هرچند، اين شرك اكبر است، ديگر مشركين است

البته نوعي ديگر از توسـل وجـود دارد   ، كه اين عين شرك اكبر است در حالي، مي نامند
كـه  ، دآيـ  مـي كه شرك اكبر نيست؛ ولي در رديف بدعت و مقدمات شـرك بـه حسـاب    

 آنـان عبارت است از توسل به جاه و مقام انبيا و صالحين يا توسل به حق انبيا و به ذات 
 .  وييمما موظفيم از هر دو نوع توسل دوري ج. و افراد صالح

، اوليا، صدا زند و از آنان كمك و مدد بخواهد يا براي انبياء را كسي كه انبيا و اوليا
از نظر شرعي غسل و كفن و ، جنها و مالئك نذر نمايد و بر اين اعتقاد بميرد، صالحين

، و براي او دعاي مغفرت نكنند، نماز جنازه ندارد و نبايد در قبرستان مسلمانان دفن شود

﴿ :خيرات ندهند؛ به دليل اينكه اهللا تعالي فرموده است صدقات و     

                              

       ﴾ :۱۱۳[التوبة[ 

هصلَّى  پيامبر براي« و مؤمنان نسزد كه براي مشـركان طلـب آمـرزش     علَيه وسلَّم اللـَّ
روشن شـده كـه آنـان دوزخـي      ها آنكه خويشاوند باشند بعد از آنكه براي  هرچندكنند 

 .»اند
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و از اسباب ، و به توحيد و ايمان جايز است تعالىتوسل به اسماء و صفات اهللا 

 ﴿ :ليل اين كه اهللا تعالي فرمودهد به .اشدب مياجابت دعا             ﴾

 ]۱۸۰[األعراف: 
 .»نامهاي خوب دارد و او را با آن بخوانيد تعالىاهللا «

هصلَّى  د و پيامبركر ميشخصي دعا   :فتگ ميدعاي او را شنيد كه وسلَّم علَيه  اللـَّ

دُ أَنَّكَ أَنْتَ  مَّ إِينِّ اللَّـهُ « هَ أَلُكَ أَينِّ أَشْ هَ إِالَّ أَنْتَ  اللَّـهُ أَسْ ـالَ إِلَ ْ الْ ملَ لِدْ وَ ْ يَ ي ملَ ذِ دُ الَّ مَ دُ الصَّ أَحَ

دْ سَ  قَ الَ لَ قَ دٌ فَ ا أَحَ وً فُ هُ كُ نْ لَ كُ ْ يَ ملَ دْ وَ ولَ ـيُ عِ  اللَّـهَ تَ الْ ا دُ إِذَ طَى وَ ئِلَ بِهِ أَعْ ا سُ ي إِذَ ذِ مِ الَّ سْ يَ بِاالِ

ابَ   )84F1( »بِهِ أَجَ

جز تو معبودي بر ، م به اينكه تو معبود يگانه و يكتاييكن ميمن از تو سؤال ، بار الها( 
آنكـه نـزاده   ، كننده ي نيازمندي ها هستي برطرفتو يكتايي و ! بار الها، حق وجود ندارد

ـه صلَّى  پيامبر، )اشدب مياست و زاده نشده است و كسي همتاي او ن لَّم  ع اللـَّ سـو ه بـا   لَيـ
همـان اسـمي   ، را با اسم اعظمش سؤال نمود تعالىايشان اهللا : شنيدن اين جمالت فرمود
 ).د و چون او را صدا زنند اجابت مي نمايدكن ميعطا  كه چون با آن سؤال شود
اداي امانت و عفـت و پاكـدامني از   ، مانند نيكي به پدر و مادر، توسل با اعمال صالح

آنگونـه كـه در   ، از اقسام توسل مشروع هستند،  حرام نموده است و امثال آنآنچه كه اهللا
 :حديث غار در صحيح بخاري و مسلم آمده است

سنگ  گامدر اين هن، چون درون غار رفتند، سه نفردر شبي باراني به غاري پناه بردند
وقتـي  ، ار شدو مانع بيرون آمدن آنان از غ، بزرگي غلطيد و درِ غار را برآنان مسدود كرد

 با هم گفتند تنها راه نجات از اين گرفتاري اين است كـه بوسـيله ي  ، اين وضع را ديدند
بخواهيد شما را كمك كند. لـذا متوجـه اهللا    تعالىاعمال صالحي كه انجام داده ايد از اهللا 

شدند و بعضي از كارهاي خوبي را كه انجام داده بودنـد بـه عنـوان وسـيله ي نجـات و      
 درگاه اهللا تقديم كردند. رهايي به

                                                            
) و ابـن ماجـه    1300و النسـائي  (  "حسـن غريـب   ") و قال :3475) و اللفظ له و ترمذي  (1495ابوداود  ( -1

 )1326(  "صحيح سنن أبي داود ") و آخرون. و صححه األلباني في 3858(
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كـه قبـل از   ، من پدر ومادر پير و از كار افتـاده ي داشـتم   بار الها! :يكي از آنان گفت 

يك شب به دليـل تهيـه ي   ، دمدا ميايشان به هيچ يكي از بچه ها و افراد خانواه ام شير ن
خـواب   ديـدم ، را به نزدشـان بـردم   پدر و مادرمسهميه ي شير ، علوفه دير به خانه آمدم

قبل از پدر و مادرم بـه بچـه    استخو ميو از طرفي دلم ن، را بيدار نكردم ها آن، رفته اند
تا طلوع فجر اين وضع ادامـه داشـت. پـس از طلـوع     ، ها و افراد خانواده ام شير بنوشانم

چنانچـه  ! بـار الهـا  ، خورشيد بيدار شدند و اول از همه سهميه ي شير خـود را نوشـيدند  
ن كار را صرفاً براي رضاي تو انجام داده ام ما را از درون اين غـار نجـات   نيد كه ايدا مي
 .انستند خارج شوندتو ميسنگي كه دهانه ي غار را بسته بود تكاني خورد اما هنوز ن، بده

زماني كـه عاشـق   ، توسل براي نجات قرار داد، از زنا را نفر دوم عفت وپاكي خويش
ست تا به انجام عمـل زنـا تـن دهـد ولـي دختـر       اخو ميدختر عمويش شده بود و از او 

پس ازمدتي دختر عمويش نياز مالي شديدي پيدا كرد و بـراي  ، ددا ميعمويش رضايت ن
مشـروط بـه اينكـه دختـر      .كمك و مساعدت نزد وي رفت و او حاضر شد كمكش كند

كـه  عمويش اجازه دهدتا با او عمل زنا را انجام دهد آن دختر بنا به نياز مـالي شـديدي   
چون پسر جوان خواسـت بـا او عمـل     .داشت در برابر يكصدو بيست دينار رضايت داد

از اهللا بترس و بكارتم را به جـز  ، اهللا! ي بندهاي : آن دوشيزه به او گفت، زنا را انجام دهد
همين كه جوان اين سخن را شنيد خـوف اهللا در قلـبش   ، حالل و حق شرعي از بين مبر

ك كرد و از خوف اهللا يكصد و بسيت دينار را براي دختر عمويش افتاد فوراً صحنه را تر
ني كه مـن ايـن كـار را تنهـا     دا ميبار الها! چنانچه ) نفر دوم چنين دعا كرد( .واگذار كرد

ولـي  ، سنگ تكاني خـورد ، ما را از اين مشكل نجات بده، براي رضايت تو انجام داده ام
 .انستند بيرون روندتو ميهنوز ن

آنان را پرداخـت   ي همهمزد ، من كارگراني را اجير كرده بودم، بار الها: تنفر سوم گف
كرده بودم جز يك نفر كه مزدش را پيش خود نگهداشته بودم و بـا آن سـرمايه گـذاري    

و گوسـفند و بـرده رسـيد. در يكـي از      كردم تا اينكه سرمايه اش به چندين شتر و گـاو 
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اين شترها و گاوهـا و   ي همه: مد به او گفتمروزها آن كارگر براي دريافت مزدش نزدم آ
 .مزد تو است) ينيب ميكه ( گوسفندها و غالمان
من تـو را  : به او گفتم، از اهللا بترس و مرا مسخره نكن، اهللا ي بندهاي : آن كارگر گفت

 .او همه را با خودش برد، م اينها همه از آن تو استكن ميمسخره ن
مـا را از درون ايـن   ، ر را براي رضايت تو انجام داده امني اين كادا ميچنانچه ! بارالها

سنگ از روي دهانه غار تكاني خورد و راه باز شد و آن سه نفر از درون  .غار نجات بده
( غار بيرون رفتند

85F

1(. 
داليل بيانگر اين مطلب هسـتند كـه توسـل بـا اعمـال صـالح امـري جـايز و          ي همه

آنگونه كه در حديث فوق براي آن سـه  ، دساز ميپسنديده است و اهللا مشكالت را آسان 
 .ولي توسل به جاه و مقام يا به حق و ذات افراد ناجايز و بدعت است. نفر اتفاق افتاد

 .)5/319، ةمجموع فتاوي و مقاالت متنوع، شيخ ابن باز(       

هصلَّى  صورتهاي مختلف غلو در مورد رسول اهللا] 22[  علَيه وسلَّم اللـَّ

هصلَّى  در حديثي منتسب به پيامبر س: لَّم  اللـَّ سـو هلَيكسـي كـه اسـمش    : خوانـدم  ع
لطفاً توضيح دهيد اين روايت صحيح است يا . محمد است او را نزنيد و به او بد نگوييد

 خير؟
هصلَّى  اين حديث ساختگي است و دروغي بيش نيست كه به نام پيامبر ج: ه   اللـَّ لَيـع
لَّمسگفته شده است و در كتاب هاي حديث هـيچ اصـل و سـندي نـدارد و از جملـه       و

كسي كه نامش محمـد  : مثل اين گفتار، دروغ هايي است كه دراين مورد ساخته شده اند
هصلَّى  باشد با پيامبر هصلَّى  عهد و پيماني دارد اميد است پيامبر علَيه وسلَّم اللـَّ ه   اللـَّ لَيـع

لَّمسكسي كه نامش محمد باشد منزلش چنـين  : يا مانند اين گفتار. او را به بهشت ببرد و
لَّى   مهم اطاعت از پيـامبر ، همه اين گفته ها مبناي درستي ندارند. و چنان خواهد بود صـ

ه چه بسيار كساني هسـتند كـه محمـد نـام     ، است نه نامگذاري به اسمش علَيه وسلَّم اللـَّ
                                                            

 ) بمعناه2743) و مسلم  (3465بخاري  ( -1
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لَّى   از دستورات رسول اهللا زيرا، اشندب ميكه افرادي خبيث و بد كرداردارند در حالي  صـ
ه بلكه تقوا و ، اشدب مين ها انساننامگذاري سبب پاكي ، اطاعت ننموده اند علَيه وسلَّم اللـَّ

 شخص كافر و يا فاسق تنهـا بـه نامگـذاري شـدن بـه     ، عمل صالح يگانه راه پاكي است
ود مگر اينكه خلق و خوي محمـدي بـه   ش مياهل نجات ن» قاسماحمد و محمد و ابو ال«

خود گرفته و راه تقوا و خدا ترسي در پيش بگيرد و خويشتن را ملتزم به شريعتي نمايـد  
هصلَّى  كه پيامبر  .از جانب اهللا تعالي مأمور به تبليغ آن بوده است علَيه وسلَّم اللـَّ

 :گفته) هبردي( جناب آقاي بوصيري در قصيده ي

يَتي ــــةً منــــهُ بِتَســــمِ  فــــإن يل ذِمَّ
 

مَم  حممـــداً و هـــو أوف اخللـــق بالـــذِّ
 

هصلَّى  چون نامم محمد است با پيامبر[ عهد و پيمـاني دارم و بدانيـد    علَيه وسلَّم اللـَّ
هصلَّى  كه پيامبر  ].ستدر امر وفاي به عهد و پيمان از همه با وفاتر ا علَيه وسلَّم اللـَّ

و بـاالتر از اشـتباه   ، شـما سـخت در اشـتباه هسـتيد    : وييم كهگ ميبه آقاي بو صيري  
 :اشتباه كسي است كه گفته است، بوصيري

 يــا أكــرم اخللــق مــا لــی مــن ألــوذ بــه

ــدی ــذا بي ــادی آخ ــی مع ــن ف  إن مل تك

 فـــإن مـــن جـــودک الـــدنيا وذرهتـــا
 

ــمِ  مَ ــواکَ عنــد حلــول احلــادث العِ  سِ

ـــة ا ـــا زل  لقـــدمفضـــال وإال فقـــل ي

ــم ــوح والقل ــام الل ــک عل ــن علوم  وم
 

مصيبت ها سرازير شـوند جـز تـو بـه چـه       ي همهآنگاه كه ! اي گرامي ترين آفريدها
چنانچه در قيامت از روي فضل و مهرباني مـرا دسـتگيري ننمـايي قـدم     ، كسي پناه ببرم

 آنچه در لوح محفوظ نگـارش يافتـه از  ، دنيا و آخرت از سخاوت تو هستند، هايم بلغزد
 .دانسته هاي تو است

هصلَّى  گوينده ي اين اشعار بجاي پناه بردن به اهللا به پيامبر پنـاه بـرده    علَيه وسلَّم اللـَّ
هصلَّى  است و معتقد است كه اگر در قيامت پيامبر او را دستگيري نكنـد   علَيه وسلَّم اللـَّ

تنهـا او اسـت   . ع فقط اهللا استود و فراموش كرده است كه مالك ضرر و نفش ميهالك 
: خشد؛ اين گوينده معتقد است كـه ب ميكه فرمانبرداران و اوليا را از عذاب آخرت رهايي 

هصلَّى  مالك دنيا و آخرت پيامبر بـه نظـر   ، است كه آن را سخاوت نموده علَيه وسلَّم اللـَّ
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هصلَّى  ايشان پيامبر  .يب است و از علم لوح و قلم با خبـر اسـت  عالم الغ علَيه وسلَّم اللـَّ
كسي كه با چنـين افكـار و   ، اين نوع افكار از بدترين غلو و در رديف كفر صريح هستند

بر مسلمانان واجب است از غلـو و افـراط   ، اعتقاداتي بميرد بر كفر و ضاللت مرده است
 .بپرهيزند و فريب گفته هاي صاحب قصيده برديه را نخورند

 )371، 6/370 -ةمجموع فتاوي و مقاالت متنوع -ابن بازشيخ (       

صلَّى  حكم اعتقاد به حاضر بودن رسول اهللا در هر جا و هر مكان و اين كه پيامبر] 23[
ه  نددا مي علم غيب علَيه وسلَّم اللـَّ

هصلَّى  آيا پيامبر س: هى صلَّ آيا پيامبر همه جا حاضر است؟ علَيه وسلَّم اللـَّ ه   اللـَّ لَيـع
لَّمسند؟دا ميعلم غيب  و 
لَّى  با توجه به داليل شرعي و اعتقادات ديني واضح است كه رسول اهللا  ج: صـ ـه  اللـَّ

لَّمسو هلَيبلكه جسد ايشان در مدينه منـوره داخـل قبـر مـدفون     ، همه جا حاضر نيست ع

هصلَّى  اما روح رسول اهللا. است همـراه   -»علـیالرفيـق األ يف« در بهشت وسلَّم علَيه اللـَّ

هصلَّى  قرار دارد به دليل اينكه رسول اهللا -با ساير انبيا در آخرين لحظات  علَيه وسلَّم اللـَّ

فِيقِ اللَّـهُ « :زندگي سه بار فرمودند ـمَّ يفِ الرَّ ىلَ الْ بـه  . آنگاه از دنيـا رحلـت نمودنـد    )86F1( »أَعْ

لَّى   رسول اهللا، لماي مسلمين در طول تاريخاجماع صحابه و ع صـ ـه لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـدر  ع
منزل عايشه در كنار مسجدش در شهر مدينه تا اآلن مدفون هستند و روح آن بزرگـوار و  

بر حسب درجـاتي كـه اهللا   ، ارواح بقيه ي انبيا و مرسلين و مؤمنين در بهشت قرار دارند
و صبر بر مشكالت در مسير دعوت بسوي حـق اختصـاص    به آنان از روي ايمان تعالى

 .داده است
صلَّى  نند پيامبردا ميعلم غيب مخصوص اهللا تعالي است و جز او ديگران علم غيب ن

ه نند كه در قرآن وحديث بيان دا ميوديگران از امور غيبي همان چيزي را  علَيه وسلَّم اللـَّ
، خـروج دجـال  ، احوال قيامت، مورد بهشت و جهنمآنچه در ، به عنوان مثال. شده است

                                                            
 )2444)  (87) مسلم  (4437بخاري  ( -1
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الم در آخـر    ، خروج دابة االرض، طلوع خورشيد از جهت مغرب نزول عيسي عليـه السـ
 .الزمان و مواردي از اين قبيل

﴿ :رمايدف مياهللا تعالي در سوره نمل                 

                ﴾ :۶۵[النمل[ 

نند كه چه وقتي از قبرها دا مينند بجز اهللا و ندا ميغيب ن اهل آسمان و زمينيان: بگو«
 .»زندخي برمي

  ﴿ :رمايدف مياهللا تعالي                ﴾ :األنعام]

۵۰[ 
ويم گنجينه هاي خداونـد در تصـرف مـن    گ ميمن ن: بگو )به اين كافران! پيغمبراي «

 .»نمدا مي ويم كه من غيبگ ميومن ن است؛

﴿ رمايد:ف ميوقول اهللا تعالي كه                     

                            

      ﴾ :١٨٨[األعراف[ 

 تعـالى اهللا من براي خودم مالك سود و زيان نيسـتم مگـر همـان مقـداري كـه      : بگو«
م و شر و بال به دكر مينستم حتماً منافع زيادي براي خودم جمع دا مياگر غيب ، بخواهد

 .»من كسي جز بيم دهنده و مژده دهنده ي مؤمنان نيستم، يدرس ميمن ن
 .و بسياري آيات ديگر كه در اين مورد نازل شده اند

هصلَّى  از خود رسول اهللا احاديث بسياري ثابت شده اسـت مبنـي بـر     علَيه وسلَّم اللـَّ
لَّى   ب رسول اهللانند؛ از جمله جوادا مياينكه ايشان علم غيب ن صـ ـه لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـدر  ع

ا « :كه فرمودند، سوال جبرئيل در مورد قيامت ـمَ ائِلِ الْ نْ السَّ لَمَ مِ ا بِأَعْ نْهَ ئُولُ عَ سْ    »مَ

 .نددا ميدر مورد قيامت چيز بيشتري ن )جبرئيل( كننده از سوال )محمد( شونده سوال( 
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نَّ إِالَّ « :فرمودند علَيه وسلَّم ـهاللَّصلَّى  در اين حديث كه پيامبر هُ لَمُ عْ ْسٍ الَ يَ يفِ مخَ

ىلَّ  ثم تال النبی). نددا ميرا ن ها آنپنج چيز هستند كه كسي جز اهللا ( )87F1( »اللَّـهُ  يْهِ  اللَّـهُ صَ لَ عَ

لَّمَ  سَ ﴿: وَ                             

                           ﴾

 ]۳۴[لقمان: 
هصلَّى  آنگاه پيامبر(  آگـاهي از فـرا رسـيدن    «: اين آيه را تالوت نمود علَيه وسلَّم اللـَّ

و آگاه است از آنچـه در  ، اراندب ميو او است كه باران را ، است تعالىيژه ي اهللا قيامت و
د و هـيچ  كنـ  مـي ند فردا چه چيزي كسـب  دا ميو هيچ كس ن، است) مادران( رحم هاي

 .»با خبر و آگاه است تعالىمي ميرد قطعاً اهللا  ند كه در كدام سر زميندا ميكس ن
هصلَّى  رد كه پيامبكن مياز مواردي كه داللت  لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـنـد  دا مـي علـم غيـب ن   ع

لَّى   )رضـي اهللا عنهـا  ( جريان تهمت و افترايي است كه منافقين به عايشه صـ ـه ه   اللـَّ لَيـع
لَّمسلَّى  رسول اهللا، نسبت دادند وصه از برائت همسـرش عايشـه از ايـن     علَيه وسلَّم اللـَّ

 .نور مذكور است ي سورهطريق وحي كه آياتش در تهمت مطلع نشد مگر از 
در بعضي از غزوات كـه  ) رضي اهللا عنها( جريان گم شدن گردن بند عايشه، از جمله

هصلَّى  پيامبر هصلَّى  پيامبر، محل آن را ندانستند علَيه وسلَّم اللـَّ افرادي را  علَيه وسلَّم اللـَّ
از جا برخاسـت ديدنـد   ) رضي اهللا عنها( چون شتر عايشه، دموظف كرد تا آن را پيدا كنن

اين نمونه اي است از بسياري از اتفاقـاتي كـه بيـانگر    . كه گردن بند زير شتر افتاده است
 .همين موضوع هستند

هصلَّى  بعضي از صوفيان معتقدند كه رسول اهللا ند ايـن  دا ميعلم غيب  علَيه وسلَّم اللـَّ
لَّى   همچنين بر اين باورند كـه رسـول اهللا  عده از صوفيان  صـ ـه ه   اللـَّ لَيـع  لَّم سـهنگـام  و

، بايـد گفـت كـه ايـن    ! ودشـ  مـي برگزاري جشن مولود خواني در جلسه ي آنان حاضـر  
                                                            

 ) من  حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه9) مسلم  (50بخاري  ( -1
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پوچ و بي اساس است كه دليل آن جهل آنان به كتاب و سـنت و عقيـده   ، اعتقادي باطل
 .دباش ميي سلف صالح 

مسلمين را از اعتقـادات جاهالنـه نجـات دهـد و      ي همهاهيم ما و خو مياهللا تعالي از
 .ما را به صراط مستقيم رهنمون سازد؛ همانا اهللا شنوا و اجابت كننده ي دعا است ي همه
 ).هجري 1412محرم و صفر)34و 33( شماره سال سوم 66المجاهد -شيخ ابن باز( 
 

 را نازل كرده است ها آنحكم اعتراض بر احكام شرعي كه اهللا تعالي ] 24[ 

زيـرا  ، بعضي از احكام شرع نياز به تعديل و تجديد نظر دارنـد : ويندگ مي اي عده س:
اين عده به مسايلي همچـون سـهم االرث مـرد    ، اين احكام مناسب با زمان كنوني نيستند

حكم شرع در مورد چنين سـخناني  . ندكن مياشاره ... كه دو برابر سهم االرث زن است و
 چيست؟

هصلَّى  احكامي كه اهللا تعالي در قرآن و يا به وسيله ي پيامبر :ج لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـآن ، ع
روزه ، زكـات ، نمازهاي پنجگانه، آيات تقسيم ارث: مانند، را براي مردم بيان نموده است

را ندارد زيرا  ها آنكه امت بر آن اجماع نموده است هيچ كسي حق اعتراض و تغيير ... و
هصلَّى  ن مواردي از زمان پيامبرچني تا قيام قيامت به عنوان قوانين پايـه و   علَيه وسلَّم اللـَّ

 .اصول شريعت اسالم براي امت مسلمان تصويب شده اند
دو در مقابـل سـهم دختـران و     انموضوع ميراث و دو برابر بودن سهم پسر، از جمله

 بـرادران  بـرادران شـقيق و   ابر بـودن سـهم  دو برفرزندان پسر و هچنين  برابر بودن سهم
پدري؛ زيرا اهللا تعالي اين مسايل را در قرآن توضيح داده اسـت و علمـاي جهـان اسـالم     

بنابر اين بايد با ايماني راسـخ و يقينـي كامـل و     .برصحت و قطعيت آن اجماع نموده اند
وانين وضـع  هر كسي كه فكـر كنـد قـ   ، استوار اين مسايل را پذيرفت و بر آن عمل نمود

بدون شـك كـافر اسـت؛ و اگـر كسـي      ، دباش ميشده ي بشري از قوانين اهللا تعالي بهتر 
اجازه دهد با قوانين الهي مخالفت شود او نيز كافر است؛ زيرا چنين فـردي در واقـع بـر    

 .اهللا و رسول و اجماع امت معترض است
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زم اسـت او را  اگر فرد مسلماني مرتكب چنين اشتباهي شود بر ولي امـر مسـلمين ال  
بـه دليـل اينكـه    ، چنانچه توبه نكرد به عنوان كافر و مرتد كشته شود، وادار به توبه نمايد

هصلَّى  پيامبر تُلُوهُ « :فرموده است علَيه وسلَّم اللـَّ ـاقْ لَ دِينَهُ فَ نْ بَدَّ هـركس ديـنش را   ( )88F1( »مَ

 ).تغيير داد او را بكشيد
 .را از فتنه ها و مخالفت با شرع محافظت كنداهيم ما خو مياز اهللا تعالي 

 )2/415( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة -شيخ ابن باز         

 حكم منكر آخرت] 25[ 

حكم شرع در مورد منكر آخرت و كسي كه معتقد است زندگي پس از مـرگ از   س:
 مود؟ان منكرين آخرت را قانع نتو ميچيست؟ و چگونه ، اشدب ميخرافات قرون وسطي 

كسي كه منكر زندگي آخرت باشـد و فكـر كنـد ايـن از خرافـات قـرون وسـطا         ج:
 .كافر است، دباش مي

﴿ :زيرا اهللا تعالي فرموده است                     

                                 

         ﴾ :۳۰ – ۲۹[األنعام[ 

 جز همين زندگي دنياييِ ما زندگي ديگري نخواهد بود و ما هرگـز : و كافران گفتند«
يني آن هنگام كه در پيشگاه پروردگارشان اگر آنان را بب، زنده نخواهيم شد) بعد از مرگ(

به ، آري: ويندگ مي! آيا اين حق نيست؟: ويدگ ميبه ايشان )اهللا تعالي( نگاه داشته شده اند
پـس بـه سـبب    : ويـد گ مـي ) حق است آنگاه اهللا تعالي باز بديشان( پروردگارمان سوگند

 .»كفري كه مي ورزيديد عذاب را بچشيد

﴿ :رمايدف ميين اهللا تعالي در سوره مطفف                 

                           

                                                            
 )6922)  (3017بخاري  ( -1
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                         ﴾

 ]١٧ – ١طففني: [امل
آن كساني كه  .)قيامت و سزا وجزاي آخرت( درآن روز واي به حال دروغ نامندگان«

مگـر آن  ، روز سزا و جزا را دروغ نمي نامند. را دروغ مي نامند) قيامت( روز سزا و جزا
آن كساني چون آيات بر آنان . ذرند وبسيار بزهكار باشندكساني كه در بدكاري از حد بگ

 اصالً كردار و تالش! هرگز! هرگز. افسانه هاي پيشينيان است: ويندگ مي، ودش ميخوانده 
قطعاً ايشـان در آن روز از  ! هرگز! هرگز. ايشان دلهايشان را زنگ زده كرده است) زشت(

ردند و بـدان  گ ميخل آتش دوزخ سپس آنان دا. پروردگارشان محجوب و محروم هستند
ايـن همـان چيـزي اسـت كـه آن را دروغ مـي       : ودشـ  ميآنگاه بديشان گفته . مي سوزند

 .»ناميديد

﴿ :رمايدف مياهللا تعالي                      

 ﴾]۱۱فرقان: ال[ 

ب كردند و ما براي كسي كه قيامت را دروغ بدانـد آتـش   اين كافران قيامت را تكذي«
 .»ماي كردهشعله ور و سوزاني را آماده 

﴿ :رمايدف مياهللا تعالي                       

        ﴾ :۲۳[العنکبوت[ 

كساني كه آيات اهللا تعالي و مالقات او را باور ندارند ايشان از رحمت مـن مـأيوس   «
 .»اشند و آنان عذاب دردناكي دارندب مي



   

 181 اول: عقيده باب
 

 :ان منكرين آخرت را قانع نمودتو ميبا روشهاي زير 
قيامت و زندگي پس از مرگ از همه پيامبران در كتاب هاي آسـماني و   موضوع: اول

شـما  ، واتر نقل شده اسـت و امـت هايشـان آن را پذيرفتـه انـد     اديان الهي به صورت مت
از ، در حالي كه چنـين موضـوعي ايـن همـه طرفـدار دارد     ! چگونه منكر قيامت هستيد؟

طرفي شما نظريات يك فيلسوف يا متفكر و انديشمندي را كـه طرفـدارانش بـه مراتـب     
كه ناقالن نظريـات   هرچنديريد پذ ميكمتر از طرفداران موضوع قيامت هستند به راحتي 

و موضوعات مطـرح شـده از طـرف آنـان بـا      ، متفكرين و فالسفه به مراتب كمتر هستند
 !واقعيت ها كمتر امكان عملي دارد؟

موضوع قيامت از مواردي است كه عقل از چنـد طريـق بـه امكـان آن گـواهي      : دوم
 :دده مي

اسـت يعنـي    هر كسي قبول دارد كه ابتدا وجودي نداشته و بعـداً آفريـده شـده    -1
همان خالقي كه ابتـدا  ، وجودش حادث است كه ابتدا عدم بوده سپس بوجود آمده است

وهو «:آفرينش دوباره براي او آسان تر است؛ چنانكه اهللا تعالي فرموده، او را آفريده است
   ]27:روم[»خَلْقَ ثُم يعيده وهو أَهونُ علَيهالْـالَّذي يبدأُ 

رداند و اين كار بـراي  گ ميه آفرينش را آغاز كرده است و سپس آن را باز اوست ك( 
 ).او آسان تر است

دأْنَا أَولَ خَلْـقٍ نُعيـده    «:اهللا تعالي فرموده ا بـلْكُتُبِ كَمّجِلِّ لكَطَيِّ الس اءمنَطْوِي الس موي
 ]  104:ياءاالنب[ »)104( وعدا علَينَا إِنَّا كُنَّا فَاعلينَ

روزي كه آسمان را در هم مي پيچيم به همان صورت كه طومـار نامـه هـا در هـم     ( 
خلقت را آغاز كرديم آفرينش را دوباره بـاز   -نخستين بار -ود همانگونه كهش ميپيچيده 
 ).انيمرس مييم و ما قطعاً آن را به انجام ده ميگشت 

 هـا  آنسـت زيـرا آفـرينش    و زمـين ني  ها آنهيچ فردي منكر عظمت آفرينش آسم -2
بديهي است كـه آن  ، دساز ميآنقدر عظيم و بديع و شگفت انگيز است كه همه را متحير 
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بـراي او آسـانتر    انسـان كه ابتدا چنين دستگاه عظيمي را آفريده است آفرينش دوباره ي 
 .خواهد بود

﴿ :اهللا تعالي فرموده است               ﴾]املؤمن :

 .»ستها انسانو زمين ها بزرگ تر از آفرينش  ها آنالبته آفرينش آسم« ]۵۷

﴿ :رمايدف ميباز اهللا تعالي                    

                         ﴾ :۳۳[األحقاف[ 

وزمـين را آفريـده اسـت و از     هـا  آنآيا نديده اند كه اهللا تعالي همان ذاتي كـه آسـم  «
آري او بـر هـر   ! درمانده نشده است قادر است كـه مردگـان را زنـده كنـد؟     ها آنخلقت 

 .»چيزي قادر است

﴿ :اهللا تعالي فرموده                    

                                   

 ﴾٨٢ – ٨١ س:[ي[ 

ي خاكستر شده ها انسان( ين را آفريده است قدرت نداردو زم ها آنآيا كسي كه آسم«
چراكه او آفريدگار بس آگاه و ) اندتو مي( !آري فريند؟به شكل خودشان بيا) را دوباره
كار او تنها اين است كه خطاب بدان  .هرگاه اهللا چيزي را بخواهد كه بشود .دانا است

 .»دشو ميبگويد: بشو! و آن هم 
يند كه زمين خشك است و بر اثر بارش باران گياهان خشـكيده  ب ميهرآدم بينايي  -3
همان ذاتي كه قدرت زنده كردن زمين مـرده را دارد پـس توانـايي زنـده     ، وندش ميزنده 

 .را دارد ها آني مرده و برانگيخته كردن ها انسانكردن 

﴿ :اهللا تعالي فرموده است                     

                                ﴾

 ]۳۹[فصلت: 
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ينـي؛  ب مياين است كه تو زمين را خشك و برهوت  تعالىاهللا )قدرت( از نشانه هاي«
آن كس كه ايـن  . دكن ميد و رشد آي ميرستيم به جنبش در ف ميآن فرو هنگامي كه آب بر

رداند چرا كه او بـر  گ ميزنده )در قيامت( هم مردگان را نيز، دكن ميرا زنده  زمين خشك
 .»هر چيزي توانا است

 .عمالً اتفاق افتاده است مسئله ي زنده شدن مرده پس از مرگ در عالم حس: سوم

﴿ ي آيهاز جمله  .بقره خبر داده است ي سورهدر  از پنج مورد تعالىاهللا      

                                      

                                      

                           

                               

             ﴾ :٢٥٩[البقرة[ 

، كه به دهكده اي گذر كرد كه خراب و ويـران شـده بـود    )عزَير( يا به مانندآن كس«
را پـس از  ) اجساد فرسوده وازهم پاشيده ي مردمـان اينجـا  ( اين تعالىچگونه اهللا : گفت

 او را صد سال ميراند وسپس زنـده اش گردانـد و   تعالىاهللا د؟ پس كن ميمرگ آنان زنده 
نم شايد روزي يـا قسـمتي از روز؛   دا مين: ؟ گفتاي كردهچه مدت درنگ : فتگ) به او(

ببـين   و( به خوردني و نوشيدني خود نگاه كن.اي كردهبلكه صد سال درنگ ) نه( :فرمود
كـه  ( تغيير نيافتـه اسـت و بنگربـه االغ خـود    ) اهللا ي ارادهبا گذشت اين زمان طوالني به 

) گويايي از رستاخيز( ي نشانهتا تو را ) ين كرديمما چن. چگونه از هم متالشي شده است
ريم و بـه  دا ميرا بر  ها آنبنگر كه چگونه  ها آنبه استخو) اكنون( .براي مردمان قرار دهيم

بـرايش  ) اين حقايق( گوشت مي پوشانيم هنگامي كه ها آنيم و سپس بر ده ميهم پيوند 
 .»استنم كه اهللا بر هر چيزي توانا دا مي: گفت، آشكار شد
دوبـاره زنـده شـوند و حسابرسـي و      هـا  انساند تا كن ميعقل و خرد ايجاب : چهارم

امـري بيهـوده و عبـث     ها انساندر غير اين صورت آفرينش ، احقاق حقوق صورت گيرد
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در اين صـورت تفـاوتي بـين زنـدگي     ، ود كه فاقد ارزش و مزيت خواهد بودش ميتلقي 
 .و حيوانات نخواهد بود ها انسان

 ﴿ :تعالي فرموده است اهللا               

                          ﴾:۱۱۵ [املؤمنون - 

۱۱۶[ 
. ويدشـ  مـي ده آفريده ايم و به سوي ما بر گردانده نبرده ايد كه شما را بيهو آيا گمان«

كه فرمانرواي راستين اسـت وهـيچ معبـود بـر حقـي جـز او        تعالىواال و برتر است اهللا 
 .»نيست و صاحب عرش و گرامي است

 ﴿ :اهللا تعالي فرمود                     ﴾

 ]۱۵طه: [
هان خود پن) از بندگان( آن را) موعد( اهمخو مي. قيامت به طور قطع خواهد آمد«

 .»ودش ميبر تالش وكوشش خود جزا داده هركسي در برا، كنم و سرانجام

﴿ :اهللا تعالي فرمود                           

                              

                            

  ﴾ :۴۰ – ۳۸[النحل[ 

هرگز كسـي را كـه    تعالىند كه اهللا كن ميسوگند ياد  تعالىبا تأكيد به اهللا ) كافران( و«
همه مردگان را  تعالىبلكه اهللا ) ويندگ ميچنين نيست كه ( رداند خيرگ ميمي ميرد زنده ن

گردانـد   تا اينكه براي ايشان روشن. است تعالىواين وعده ي قطعي اهللا . رداندگ ميزنده 
. چيزي را كه درباره آن اختالف مي ورزند واين كه كافران بدا نند كه ايشان دروغگوينـد 

 .»ودش ميپس فوراً ! ما هرگاه چيزي را بخواهيم پديد آوريم كافيست به آن بگوييم باش
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﴿ :اهللا تعالي فرموده است                      

                  ﴾ :۷[التغابن[ 

بـه پروردگـارم   : كافران مي پندارند كه هرگز زنده و برانگيخته نخواهند گرديد بگـو «
 د باخبرتـان ايـ  كرده مي زنده و برانگيخته خواهيد شد و سپس از آن چيزهايي كه! سوگند

 .»خواهندكرد و اين كار براي اهللا ساده و آسان است
با وجود اين همه داليل چنانچه منكرين قيامت و زندگي پس از مـرگ بـر عقيـده و    

معلوم است كه قصد پـذيرش دليـل را ندارنـد بلكـه در عنـاد      ، نظر خود اصرار ورزيدند
ازگشـت شـان بـه    و به زودي خواهند دانست كـه ب ، رندب ميومكابره و انكار حقايق بسر 

 !كجا و سرنوشت شان چگونه است
 )25- 2/22، مجموع فتاوي و رسائل -شيخ ابن عثيمين(       

 مسلمانان تمسك به دين است ماندگي عقبد علت كن ميحكم كسي كه فكر ] 26[ 

مسلمانان تمسك  ماندگي عقببعضي از افراد ضعيف االيمان مدعي هستند علت  س:
دالل كه چون غربي ها خود را از تمام اديان رهـا سـاختند و در   با اين است .به دين است

ما مسـلمانان چـون پايبنـد    ، آزادي كامل از قيد و بندهاي دين بسر بردند پيشرفت كردند
چگونه ، دين شديم از نظر تمدن وپيشرفت و صنعت عقب مانديم و تابع غربي ها شديم

 ان پاسخ داد؟تو ميبه اين شبهات 
ـ  مـي چون در مناطق غرب همواره باران : ندويگ ميو از طرفي  ارد و سـرزمين هـاي   ب

ايـن دليـل   ، آنجا حاصلخيز و سرسبز است و انـواع ميـوه هـا و سـبزيجات وجـود دارد     
 .ها آنديگري است بر صحت عملكرد وحقانيت 

وييم مطرح كننده ي چنين نظريه و سؤالي يا ضعيف االيمان و يـا  گ ميدر جواب  ج:
ست و از تاريخ هم بي خبر است و از اسباب دريافت كمك و نصـرت  اصالً فاقد ايمان ا

، پيـروزي ، ند كه عامـل اصـلي موفقيـت   دا مين) اين بيچاره( بي اطالع است؛ تعالىاز اهللا 
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لَّى   و رسول اهللا تعالىاهللا  عزت وسر بلندي مسلمانان صدر اسالم پيروي از دستورات صـ
ه  .عت بوده استو عمل به شريوسلَّم علَيه  اللـَّ

برخي بر اين عقيده اند كه علت پيشرفت غربي ها در زمينه ي علـوم و فنـون توجـه    
آنان به علم ودانش مسلمانان صدر اسالم بوده است؛ متأسفانه چون مسلمانان از عمل به 

در نتيجه ، عملي وقولي از اصل دين فاصله گرفتند، و در مسايل اعتقادي، دين باز ماندند
 .نصيب آنان شد و از پيشرفت باز ماندند ماندگي عقبسير قهقرايي و ، بجاي پيشرفت

اگر در دين بـه روش اسـالف و نياكـان خـود     ، يريمگ ميما يقين داريم و اهللا را گواه 
از همـين رو زمـاني كـه    ، نصيب ما خواهد شد كرامت و پيروزي، برگرديم دوباره عزت

هرضي  ابوسفيان كه روم در آن زمان يكي از دولـت هـاي   ( »پادشاه روم«با هرََقل عنْه اللـَّ
هصلَّى  در مورد پيامبر) بزرگ بود پادشـاه روم  ، دكر ميو اصحابش گفتگو وسلَّم علَيه  اللـَّ

هرضي  خطاب به ابوسفيان ، حقيقـت داشـته باشـد   ، اگر آنچه را كه گفتـي : گفت عنْه اللـَّ
چون ابوسفيان و همراهـانش از  ، ي مرا تصرف كندروزي فرا رسد كه همين فرد جاي پا

هرضي  ابوسفيان، پادشاه روم خارج شدند»هرَقل«مجلس خطـاب بـه دوسـتانش     عنْه اللـَّ
نيـز از  )روم( چنان پيشرفت كرده كه پادشاه زرد پوستان)محمد( دين ابن ابي كبشه: گفت

 .)89F1( »آن به وحشت افتاده است
دين اسالم مـانع رسـيدن بـه    ، آن دست پيدا كرده استفناوري و صنعتي كه غرب به 

) دسـتورات ( داده ايـم وگرنـه   آن نيست؛ اما متأسفانه ما مسلمانان دين و دنيا را از دست
بلكه اگر ما خـوب بينديشـيم   ، دين اسالم تعارضي با پيشرفت امور مادي و دنيوي ندارد

 .ويم كه اسالم بدان ترغيب نموده استش ميمتوجه 

﴿ :رمايدف ميدر قرآن  الىتعاهللا                    

             ﴾ :۶۰[األنفال[ 
                                                            

 )1773) مسلم  (7،2941بخاري  ( -1
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اسب هاي ) مادي ومعنوي ازجمله( انيد نيرويتو ميآنان تا آنجا كه  )مقابله با( براي«
 .»ودشمن خويش را بترسانيد تعالىبوسيله ي آن دشمن اهللا  ورزيده آماده سازيد تا

﴿ :رمايدف مياهللا تعالي                         

         ﴾ :۱۵[امللک[ 

در اطراف و ، ي شما رام كرده استهمان كسي است كه زمين را برا تعالىاهللا «
 .»ويدش ميبخوريد و به سوي او حشر  تعالىجوانب آن راه برويد و از رزق اهللا 

﴿ :رمايدف مياهللا تعالي                ﴾ :۲۹[البقرة[ 

 .»ستاو همان كسي است كه همه آنچه را كه در زمين است براي شما آفريده ا«

﴿ :رمايدف مياهللا تعالي          ﴾ :۴[الرعد[ 

ي يـك   كه هر يكـي شايسـته  ( در روي زمين قطعه زمين هايي در كنار هم قرار دارد«
 .»محصولي است

در امور مـادي و دنيـوي    ها انسانرد كه دا ميبسياري از آيات قرآن به صراحت اعالم 
 اي مسـئله اما متوجه باشند كه پيشرفت در امور مـادي   .و نفع ببرند تالش و فعاليت كنند

است كه بستگي به خودشان دارد و سود و زيانش به پاي خود آنان است نه بـه حسـاب   
ملت هاي كفرپيشه از اساس كافر هستند و ديانتي كه مدعي آن هستند مسـاوي بـا   . دين

 .بي ديني است الحاد و

﴿ :رمايدف مي تعالىاهللا                     ﴾ :۸۵[آل عمران[ 

 هركس دينـي غيـر از ديـن اسـالم را جسـتجو كنـد آن ديـن هرگـز از او پذيرفتـه         «
 .»ودش مين

از  عقيـدتي كه نسبت به بقيـه اديـان و مكاتـب     هرچند) نصاري يهود و( اهل كتاب 
آنان وديگـران يكسـان هسـتند. بنـابراين     ، نسبت آخرت امتيازاتي برخوردار هستند اما به

هصلَّى  رسول اهللا هر فردي از ايـن امـت چـه يهـودي     : قسم ياد فرمودندوسلَّم علَيه  اللـَّ
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هصلَّى  محمد وچه نصراني كه خبر رسالت بـه او برسـد و ايمـان نيـاورد     وسلَّم علَيه  اللـَّ
 .)90F1(»ودش ميوارد آتش جهنم 

پيروان دين اسالم پيروان بقيه ي اديان اعم از يهـود و نصـاري و ديگـران همـه      بجز
 !كافر هستند

اما در مورد اين مسئله كه مناطق سرزمين هاي كفار دائماً پرباران وحاصلخيز هسـتند  
بايد گفت كه اين امتحان و آزمايش الهي است و آنان را از نعمـت هـا و خـوبي هـا در     

 .خته استهمين دنيا بهره مند سا
ـه صلَّى  پيامبر )رضي اهللا عنه( روزي عمر ه   اللـَّ لَيـع  لَّم سـرا ديـد كـه بـر حصـيري     و

هصلَّى  خوابيده است و اثر حصير بر پهلوي پيامبر عمر با ، نقش بسته بودوسلَّم علَيه  اللـَّ
هصلَّى  ديدن اين وضعيت به گريه افتاد و خطاب به پيامبر فارس و : گفتوسلَّم ه علَي اللـَّ

ايـن گونـه زنـدگي     درحالي كه شـما اي رسـول خـدا   ، رندب ميروم در ناز و نعمت بسر 

لَّى   پيامبر! يد؟كن مي صـ ـه لَّم   اللـَّ سـو ه لَيــكٍّ « :در جـواب فرمـود   ع ـا ابْـنَ  أَوَ يفِ شَ أَنْـتَ يَ

ـ طَّابِ الْ ُ ، خَ يِّبَاهتُ ُمْ طَ لَتْ هلَ جِّ مٌ عُ وْ ئِكَ قَ ـمْ يفِ أُولَ يَاالْ نْ يَاةِ الدُّ  »حَ

) تعـالى اهللا ( اينها ملتي هسـتند كـه   .آيا تو در شك و ترديد هستي؟، اي پسر خطاب«
 .)91F2(»خوبي ها را در دنيا نصيبشان كرده است

زلزلـه و تنـد    ،مصـيبت ، گرفتار خشكسـالي ، سرانجام، اين ملت هاي بي خبر از دين
همواره اين نـوع خبرهـا در روزنامـه هـا و     . توند كه بر همگان معلوم اسش ميبادهايي 

از ديدن حقيقت كور است و ، اين سؤال كننده اما .ودش مياخبار راديو و تلويزيون پخش 
م كـن  مييند. من به او سفارش ب ميواقعيت ها را ن، بصيرت را از او گرفته است تعالىاهللا 

بداند كه عزت و كرامت و و اين تصورات را از خود دور كند و  قبل از مرگ توبه نموده
ود كه كامالً به تعاليم دين اسـالم برگـرديم   ش ميسروري براي ما مسلمانان زماني حاصل 

و در گفتار و كردار مسلمان واقعي باشيم و يقين داشته باشيم كه كفار بر باطل و از حـق  
                                                            

 ) من حديث ابي هريرة153مسلم  ( -1
 )2468،5191بخاري  ( -2
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ا چنين و رسول به م تعالىدور هستند و سر انجام جايگاهشان جهنم خواهد بود زيرا اهللا 
رنـد  ب مـي ينيم كفار در رفاه و آسايش و ناز نعمت به سـر  ب مياگر امروز ما . خبر داده اند

اهد آنان را مورد آزمايش قرار دهد و نعمت هـا وخـوبي   خو مييقين بدانيم كه اهللا تعالي 
و چون از دنيا رفتند و هالك گشتند و سرازير . رددا ميها را در همين دنيا به آنان ارزاني 

بـاالخره بايـد   ، جز حسرت وپشيماني و درد و رنج نصيبشان نخواهـد شـد  ، نم شدندجه
 .پذيرفت خوشي كفار از حكمت هاي الهي است

تند بادها وعـذابهاي آسـماني و   ، كفار ملتي هستند كه از عذابهاي الهي همچون زلزله
لي وند؛ مـا هـم از اهللا تعـا   شـ  مـي ي الهـي ن هـا  آنمـ يرنـد و تسـليم فر  گ ميزميني عبرت ن

اهيم اين سؤال كننده را از نعمت هدايت و فهم حق و همـه مـا را نيـز از فهـم و     خو مي
 .بصيرت ديني برخوردارسازد

 ).9-4( :الفاظ و مفاهيم في ميزان الشريعة ص، شيخ ابن عثيمين(      

 حكم كسي كه از اسالم در جهت اغراض و اهداف شخصي استفاده نمايد] 27[ 

رمورد كسـاني كـه از اسـالم در جهـت اغـراض شخصـي       نظر علماي بزرگوار د س:
 ند چيست؟كن مياستفاده 
 :به پيامبرش فرمود تعالىنند كه اسالم دين حق است به دليل اينكه اهللا دا ميهمه  ج:

﴿           ﴾ :۱۱۹[البقرة[ 

 .»ده فرستاده ايمما تو را به حق به عنوان مژده دهنده و ترسانن«
جايگاه دين اسالم باالتر از اين اسـت كـه كسـي بخواهـد از طريـق ديـن بـه منـافع         

ي كـه ادعـا دارد از حاميـان و نصـرت     انسـان ما معتقديم هر . شخصي و امور مادي برسد
ايستي گفتارش را با كـردارش مطابقـت داد تـا صـداقتش     ب ميكنندگان دين اسالم است 

نـد كـه   نمود مـي ه منافقين همواره تا جايي تظاهر بـه اسـالم   مشخص شود؛ به دليل اينك
 .دندكر ميرا باور  ها آنديگران ايمان 
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 ﴿ :فرموده است تعالىاهللا                   

                            

                     ﴾ :۲ - ۱[املنافقون[ 

يم ده ميگواهي  ما: ويندگ ميرند و خو ميسوگند ، ندآي ميهنگامي كه منافقان نزد تو «
 تعـالى  اهللا، ولـي  .اشيب ميند كه تو فرستاده ي اهللا دا مياهللا ، هستي اهللاكه تو حتماً رسول 

آنـان سـوگندهاي خـود را    * د كه منافقان در گفته ي خود دروغگو هستندده ميگواهي 
رند ايشـان چـه كـار بـدي     دا مياز راه اهللا باز ) خود را و مردمان را( ردانند وگ ميسپري 

 .»ندكن مي

  ﴿ :مايدرف ميدر ادامه آيات  تعالي اهللا              

                             

         ﴾ :۴[املنافقون[ 

و ، ردب مييني جسم و قيافه ي آنان تو را در شگفتي فرو ب ميهنگامي كه ايشان را «
آنان انگار چوب هاي خشكي هستند ، يده مياگر سخن بگويند به سخنانشان گوش فرا 

تكيه داده شده باشند هر فريادي از هر جا بلند شود بر ضد خويش مي ) بر ديوار( كه
را بكشد  ها آن تعالىاهللا ! و هستند از آنان بر حذر باشدشمنان واقعي ت ها آنپندارند 

 .»وندش ميچگونه از حق منحرف 
د دا مـي هر كسي به سخنانشان گوش فـرا  ، منافقين خيلي چرب زبان و سخنور بودند

 .ويندگ ميد راست كر ميفكر 
اجازه ندارد دين را در خدمت دنيا و رسيدن به منافع مادي آن قرار  انساندر هر حال 

بلكه موظف است به دين تمسك جسـته تـا از ثمـرات آن بهـره منـد گـردد و در       ، دهد
 .دينداري قبل از رسيدن به ثواب آخرت به عزت و قدرت در زمين نايل آيد ي آيهس
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﴿ :رمايدف مياهللا تعالي                    

                             

                             

         ﴾ :۵۵[النور[ 

داده انـد   اهللا تعالي به كساني از شما كه ايمان آورده انـد و كارهـاي شايسـته انجـام    «
همان گونـه  ) به جاي كافران( رداندگ ميوعده داده است كه حتماً آنان را در زمين خليفه 

و دين و آييني ) از قوم بني اسرائيل( كه جانشين ساخت كساني را كه پيش از آنان بودند
پسنديده است پا برجا و ريشـه دار خواهـد سـاخت و خـوف و تـرس       ها آنكه براي را 
آنچنان كه تنها مرا مي پرستند و چيزي را بـراي  ، دكن ميرا به امنيت و آرامش مبدل  ها آن

 .»من شريك نخواهند ساخت

 ﴿ :اهللا تعالي فرموده است                   

                       ﴾ :۹۷[النحل[ 

در اين زندگي ( چه مرد كار شايسته انجام دهد و مؤمن باشد به او، هر كس چه زن«
داش آنان را بر طبق بهترين پا) در آن دنيا( خشيم وب ميزندگي پاكيزه و خوشايندي ) دنيا

 .»كارهايشان خواهيم داد
 )هجري 11/10/1411تاريخ)1288( شماره مجلة الدعوة، شيخ ابن عثيمين(

 حكم كسي كه كافر را تكفير نكند]28[

 كسي كه كافر را تكفير نكند حكمش چيست؟ س:

چنانچـه  ، كسي كه كفرش به اثبات رسـيده اسـت الزم اسـت او را تكفيـر نمـود      ج:
ولي امر مسلمين حكم ارتداد را بر او اجرا كند وكسي كـه  ، صي از كفرش توبه نكردشخ

ود؛ مگر ش ميخودش كافر ، در تكفير افرادي كه كفرشان به اثبات رسيده است ترديد كند
 .البته الزم است نوع شبهه بيان شود، اين كه شبهه اي باشد كه مانع صدور حكم باشد
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 )2/93( )ي علمي و افتافتاواي انجمن دائم پژوهشها(

 غير معين تكفير افراد بصورت معين و] 29[ 

 انند فرد مشخصي را تكفير كنند؟تو ميآيا علما  س:

مثالً كسي در اموري كه فقط در محدوده ي ، تكفير بصورت غير معين جايز است ج:
 از ديگران كمك بخواهد كافراست؛ كسي كـه از انبيـاء و اوليـاء شـفاي    ، قدرت اهللا است

 .مرض خود و فرزندش را بخواهد كافر است
ا يـ  روزهنماز يـا  : مثالً كسي كه يكي از ضروريات دين مانند: تكفير بصورت مشخص

البته اين زماني است كه حكم شرعي و وجوبش به آن ، ودش ميكافر ، زكات را انكار كند
يرفت و اگر نصيحت را پـذ ، منكر ضروريات دين را بايد نصيحت كرد. فرد رسيده باشد

ود اما در صورتي كه توبه ننمود و همچنان بـر  ش ميتوبه نمود حكم تكفير از او برداشته 
عمل و اعتقادش اصرار مي ورزيد بر ولي امر مسلمين واجب است او را به عنوان مرتـد  

چنانچه عنوان شود تكفيـر بـه صـورت معـين جـايز نيسـت در جـواب        ( .و كافر بكشد
ـ  مـي با وجود شرايط و موجبـاتش جـايز ن  اگر تكفير معين ) وييمگ مي اقامـه ي حـد    ،ودب

 .دش ميفرد مرتدي جاري ن شرعي برهيچ
 )2/92)انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا(         

 حكم كشتن مأموران امنيتي و انتظامي] 30[ 

بين جوانان فتواهايي منسوب به افرادي مبني بر جـواز كشـتن نيروهـاي امنيتـي      س:
ود با اين استدالل كـه ايـن نيروهـا در حكـم افـراد      ش ميمنتشر و پخش ، بويژه اطالعات

 مرتد هستند لطفاً حكم شرعي را در اين مورد و پيامدهاي آن را بيان نماييد؟
و بزرگـان   رضـي اهللا عنـه  علـي  ، خوارج اسـت؛ خـوارج   ي فرقهاين همان تفكر  ج:

آيا كساني كه علي را بـه قتـل   صحابه بعد از ابو بكر و عمر و عثمان را به قتل رساندند؛ 
اين تفكر همان فكر خوارج است كسي كه اين ! نيروهاي امنيتي را نمي كشند؟، رساندند
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د او هم از خوارج اسـت نيروهـاي امنيتـي و اطالعـاتي از مسـلمانان      كن ميفتوا را صادر 
 .ندكن ميو به منظور تامين امنيت شهروندان فعاليت ، هستند

 94، 1/95 اإلجابات المهمة -انالشيخ الفوز         

پيرامون خطر تكفير و عمليات انفجاري و » هيأت علماي عالي رتبه« ي اعالميه] 31[
و تخريب منازل و مراكز  ها انسانانتحاري و پيامدهاي ناگوار آن تا مرز ريختن خون 

 ...غيره فعاليتهاي تجاري و خدماتي و فرهنگي و

امـا ، و علی آله وصحبه ومن اهتدی هبـداه، رسول اهللا و السالم علی ةوالصال، احلمد هللا

 :بعد

 2/4/1419 ت علماي عالي رتبه در چهل و نهمين نشست خود در مورخهأمجلس هي
هجري در شهر طائف اعالميه اي صادر نمود در مورد خطر تكفير افراد وعمليات بمـب  

، ي بـي گنـاه  هـا  انانسـ و پيامدهاي ناگوار آن كه منجر به كشـته شـدن   ، گذاري و انفجار
به هـدر رفـتن امـوال عمـومي و ايجـاد فضـاي رعـب و        ، تخريب مراكز شهري و منازل

مجلـس  ، با توجه به اهميت موضـوع ، ودش ميو به خطر انداختن امنيت جامعه ، وحشت
علما تصميم گرفت تا از روي خيرخواهي و نصيحت براي مـردم و بيـان حكـم الهـي و     

رأي خود ، براي كساني كه امر بر آنان مشتبه شده استانجام وظيفه وتبيين حكم شرعي 
 :را در چند بند صادر نمايد

رعي اسـت و صـدور آن بـه اهللا و    شـ  ميحك، تكفير مانند حالل و حرام و واجب -1
اين گونه نيست كه هرگاه در ) يعني بايد مستند به دليل شرعي باشد( رددگ ميبر شرسول

 .منظور از آن كفرِ اكبر و خروج از دين باشد ،كفر به كار رفته باشد ي واژهموردي 
با توجه به اين اصل كه بازگشت حكم تكفير به اهللا و رسول اسـت مـا اجـازه داريـم     

لَّى   حكم تكفير را فقط در مورد كساني صادر كنيم كه آيات قـرآن و احاديـث پيـامبر    صـ
ه ان تـو  ميمحض گمان و شبهه نبه ، به صورت واضح بر آن داللت دارندوسلَّم علَيه  اللـَّ

در بحث حدود و قصاص  .ودش مي احكام مهمي اجرا، افراد را تكفير نمود؛ زيرا بر تكفير
درصورتي كه احكـامي كـه بـر حـدود مترتـب      ، ودش ميبا وجود شبهه حكم شرعي لغو 
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بنابر اين در صورت وجود شبهه از بـاب  ، وند كمتر از احكام مترتب بر تكفير استش مي

لَّى   از همين جهت است كه رسـول اهللا ، ودش ميحكم تكفير صادر ناَولي  صـ ـه ه   اللـَّ لَيـع

ـدْ « :و فرموده، از تكفير مسلمانان برحذر داشته است وسلَّم قَ افِرُ فَ ا كَ يهِ يَ َخِ الَ ألِ لٍ قَ جُ امَ رَ أَيُّ

ا َ مهُ دُ َا أَحَ اءَ هبِ لَ  وَ ، بَ تْ عَ عَ جَ إِالَّ رَ الَ وَ امَ قَ انَ كَ  )92F1(»يْهِ إِنْ كَ

، رددگـ  مـي اين گفته بريكـي از آن دو بر ، اي كافر: هركسي به برادر مسلمانش بگويد(
اما اگر كفر را بـه غيـر مـوردش    ) حكم صادره وارد است( چنانچه گفته اش به جا باشد

 ).ودش ميخودش كافر ، نسبت دهد
مـا بـه   ان از قرآن وسنت حكم تكفير را برداشت نمـود ا تو ميچه بسا كه در مواردي 

 .ان حكم تكفير را براي افراد صادر كردتو مين، دليل وجود يكي از موانع كفر
زمـاني قابـل اجـرا اسـت كـه      ، بايد توجه داشت كه حكم تكفير مانند بقيه ي احكـام 

قرابـت  ، يكي از اسـباب ارث : كامل باشند؛ به عنوان مثال، شروط و انتفاي موانع، اسباب
بـه مثـالي   . ودشـ  مـي حكم ارث لغو ، ند اختالف دينمان، است اما درصورت وجود مانع

كـافر  ، چنانچه شخص مؤمني را بـا اجبـار واكـراه وادار بـه كفـر كننـد      : ديگر توجه كنيد
از شـدت خوشـحالي يـا     انسانزيرا اسباب و شرايط كامل نيست. در مواردي  ؛ودش مين

صـد و اراده اي نداشـته   زيرا ق ؛ودش مياما كافر ن، دآور ميكفر را بر زبان  ي كلمهناراحتي 
آنگونه كه در داستان شخصي كه در صحيح مسلم روايت شده آمده است؛ ايشـان   .است

ةِ اللَّـهُ « :گفت دَّ نْ شِ أَ مِ طَ بُّكَ أَخْ ا رَ نَ أَ ي وَ بْدِ ـمَّ أَنْتَ عَ حِ الْ رَ  )93F2(»فَ

تو بنده من ومن رب تو هستم؛ ايشان از شدت خوشحالي كلمات را جابجا ! بار الها«
 .»شتباه بر زبان آوردندو ا

شتاب زدگي و عجله در صدور حكم تكفير پيامدهاي ناگواري دربر خواهد داشت از 
و كليه مواردي كه بـر  ، فسخ نكاح، محروميت از ارث، حالل شمردن خون و مال: جمله

پس در قضيه اي با اين اهميـت چگونـه مـومن اجـازه دارد بـا      ، وندش مييك مرتد اجرا 
                                                            

 ) و اللفظ له60) مسلم  (6104بخاري ( -1
 )2747مسلم  ( -2
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حال اگر لبه ي تيـز تكفيـر متوجـه    ، اي اظهار نظر نموده و اقدام نمايدكوچكترين شبهه 
زيرا مردم عليه آنان خروج نمـوده   ؛حكام مسلمين شود خطرش چندين برابر بيشتر است

قتـل و  ، هرج ومرج و بي نظمي همه جا را فرا گرفته، ندكن ميو از فرمان حاكم سرپيچي 
لَّى   پيـامبر ، از همين رو، يردگ ميا كشتار و فساد همه شهرها و شهروندان را فر صـ ـه  اللـَّ

از پيمان شكني با حكام اسالمي و خروج عليه آنـان منـع نمـوده اسـت و در      علَيه وسلَّم

عَ « :رمايدف ميحديثي  نَازِ أَنْ الَ نُ ـوَ ـنْ الْ مْ فِيـهِ مِ كُ دَ نـْ ـا عِ احً وَ ا بَ رً فْ ا كُ وْ رَ هُ إِالَّ أَنْ تَ لَ رَ أَهْ  اللَّــهِ أَمْ

انٌ  هَ رْ  )94F1(»بُ

درگير شويم مگر زماني كه كفر آشـكاري  ، به خاطر حكومت، نبايد با واليان و حكام(
انيد تو ميدر اين صورت (. دليل و برهاني داشتيد تعالىرا ديديد و براي آن از جانب اهللا 

 .)مخالفت كنيد
انيـد عليـه   تو مين، بيانگر اين مفهوم است كه به مجرد گمان و شايعه »إِلَّا أَنْ تَرَوا« قيد

 .ولي امر مسلمين خروج نماييد
: مبين اين مورد است كه در صورت مشاهده ي فسق و گناهان كبيره مانند »كُفْرًا« قيد

 .باز هم خروج جايز نيست، معامالت حرام، ظلم و شرابخواري و قمار بازي
صـريح و غيـر    يعني كفري كه صريح و آشكار باشد بنا براين با كفر غيـر  »بواحا« قيد
 .خروج جايز نيست، آشكار
هعنْدكُم فيه منْ « قيد جهت اقدام عليه حكومت بايد داليل كـافي موجـود    »برْهانٌ اللـَّ

بنابراين دليلي كه سندش ضـعيف يـا در   ، باشد كه صحيح الثبوت و صريح الداللة باشند
 .داللتش پيچيدگي و ابهام باشد كافي نيست

بيانگر اين مطلب است كه گفته ي هـيچ فـردي از علمـا هرچنـد كـه       »هاللـَّمنْ « قيد
وده و مورد اعتماد باشد بدون دليـل صـريح و صـحيح از كتـاب اهللا و     ب ميداراي مقام عل

هصلَّى  سنت رسول اهللا زمـاني ضـمانت   ، زيرا فتواي عـالم (. معتبر نيست، علَيه وسلَّم اللـَّ
 ).به داليل شرعي باشد د كه مستندكن مياجرايي پيدا 

                                                            
 )1841) قبل  (1709) مسلم (7056بخاري ( -1
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بيانگر اهميت موضوع و پيامدهاي ناشي از صـدور حكـم   ، اين حديث با اين پنج قيد
 .تكفير و خروج عليه حكام است

 اي مسئلهشتاب زدگي و عجله در صدور حكم تكفير : خالصه مطلب اين كه

 ﴿ :رمايدف ميخطرناك است؛ زيرا اهللا تعالي              

                              

          ﴾ :۳۳[األعراف[ 

 حـرام كـرده اسـت و   ، چـه پنهـان   چـه آشـكار باشـد   ، بگو اهللا تنها اعمال زشت را«
و اينكه چيزي را كه اهللا تعـالي دليلـي بـراي آن نـازل     ، گناه و ستم بدون حق) همچنين(

 .»نيددا ميو به اهللا مطلبي نسبت دهيد كه ن، نكرده شريك او قرار دهيد
پيامدهايي كه اين طرز فكر اشتباه بـه دنبـال خواهـد داشـت و منجـر بـه حـالل         -2

، سلب اموال شخصي و دولتـي ، هتك حرمت آبرو و حيثيت افراد، ها انسانشمردن خون 
اين امور بـه   ي همهخواهد شد كه ، تخريب مراكز خدماتي، منفجر كردن منازل و ماشينها

اجماع مسلمانان حرام هستند؛ زيرا اين امور منجر به تجاوز به جان و مال مردم و سـلب  
ود كـه  ش ميي و تجاوز به مصالح عمومي آسايش و امنيت عمومي و ايجاد ناامني اقتصاد

 .روز مره ي مردم در زندگي است نياز
دين اسالم مال و جان و آبروي مسلمانان را محترم شمرده است وتجاوز به هر كـدام  

 .از آن را به شدت حرام شمرده است
هصلَّى  پيامبر چنـين   در حجة الوداع و در آخرين سفارشاتش به امـت  علَيه وسلَّم اللـَّ

ا « :خطاب فرمودند ـذَ مْ هَ كُ رِ ـهْ ا يفِ شَ ـذَ مْ هَ كُ مِ وْ ةِ يَ مَ رْ حُ امٌ كَ رَ مْ حَ يْكُ لَ مْ عَ كُ الَ وَ أَمْ مْ وَ كُ اءَ إِنَّ دِمَ فَ

الَ  مْ قَ وا نَعَ الُ تُ قَ لَّغْ لْ بَ مْ أَالَ هَ بَّكُ نَ رَ وْ لْقَ مِ تَ وْ ا إِىلَ يَ ذَ مْ هَ كُ لَدِ دْ اللَّـهُ يفِ بَ هَ  .)95F1(»مَّ اشْ
                                                            

) مســــــــلم  7447،7078،6785،6043،5550،4406،4403،1741،1740،1738،105،67بخــــــــاري  ( -1
)1679،1218( 
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محترم هستند وكسـي  ، ل و جان شما مانند اين روز و اين ماه و اين سرزمينهمانا ما(
سـپس  (. حرمت مال و جان برادر مسـلمان خـود را پايمـال كنـد    ، حق ندارد كه به ناحق

هصلَّى  پيامبر  تـو گـواه بـاش   ! آيا دين را به شما رساندم؟ بار الها :)فرمود علَيه وسلَّم اللـَّ
 ).دم رساندمكه دين تو را به مر(

هصلَّى  پيامبر لُّ « :فرموده است علَيه وسلَّم اللـَّ ـكُ ىلَ الْ لِمِ عَ سْ ـمُ ـهُ الْ الُ مَ هُ وَ مُ امٌ دَ رَ لِمِ حَ سْ مُ

هُ  ضُ رْ عِ  )96F1(»وَ

 ).تعرض به جان و مال و ناموس هر مسلمان بر مسلمان ديگر حرام است(

هصلَّى  پيامبر لَّم  اللـَّ سـو هلَيمَ « :سـت فرمـوده ا  ع ـوْ تٌ يَ ـإِنَّ الظُّلْـمَ ظُلُـامَ ـوا الظُّلْـمَ فَ قُ اتَّ

ـ ةِ الْ يَامَ  )97F2(»قِ

 ).سبب تاريكي ها در روز قيامت است همانا ظلم، از ظلم بپرهيزيد(
اهللا تعالي براي آدمكشاني كه بدون حق و حساب دست به قتل و كشتار مي زنند 

 :ولي كه مؤمن است فرمودهو در مورد مقت، سخت ترين عذاب را در نظر گرقته است

﴿                                 

      ﴾ :۹۳[النساء[ 

ر هركس مومني را عمداً به قتل برساند جزاي او جهنم است كه در آن ماندگا«
د و براي او عذاب بزرگي مهيا نموده كن ميود اهللا بر او غضبناك شده و او را لعنت ش مي

 .»است

 ﴿ :رموده استف ميدر حق كافر ذ                

                   ﴾ :۹۲[النساء[ 
                                                            

 )2564مسلم  ( -1
) 2447) و قـد أخرجـه البخـاري  (   20237،11281) البيهقـي فـي الكبـري (   2/92) احمـد  ( 2578مسلم  ( -2

 "ةالظلم ظلمات يوم القيام "مختصراً بلفظ 
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ميان شما و ايشان پيماني برقرار ) كافر بودند و( ود كهب ميو اگر مقتول از زمره قو«
پرداخت خون بها به كسان مقتول و آزاد  )همچون اهل ذمه و هم پيمانان مسلمانان( بود

 .»مؤمني ديه او است ي بردهكردن 
ره الزم مادامي كه كافر ذمي از روي خطا و اشتباه كشته شود بر قاتـل خونبهـا و كفـا   

طبيعي است ! را بكشد؟ آي ميچگونه است زماني كه شخصي از روي عمد كافر ذ، است
 .كه جرم و گناهش به مراتب بيشتر است

هصلَّى  در روايت صحيح از رسول خدا نقـل شـده اسـت كـه ايشـان       علَيه وسلَّم اللـَّ
ينَ      الْـمنْ قَتَلَ معاهدا لَم يرِح رائحةَ « :فرمودند عـبيرَةِ أَر سـنْ م مـ د ا تُوجـ هـإِنَّ رِيحنَّةِ وج

 .)98F1(»عاما
، را بكشـد ، هر كس فرد معاهدي؛ كافري كه با مسلمانان عهد و پيمـان بسـته اسـت   (

بـه  ، حال آنكه كه بوي بهشت از مسافت چهل سال راه، درس ميبوي بهشت به مشامش ن
 ).درس ميمشام 
در رابطه با موضوع تكفير » لس هيئت علماي عالي رتبهمج«با توجه به رأي نهايي -3

بـراي تمـام جهانيـان اعـالم     ، و پيامدهاي ناگوارآن، مسلمانان بدون دليل از قرآن و سنت
ماشـينها و  ، رد آنچه كه امروزه در بعضي از شهرها از قتل و كشتار و انفجـار منـازل  دا مي

عملي ضد اسـالمي و  ، افتد ميامالك خصوصي و دولتي و تخريب مراكز خدماتي اتفاق 
مسلمانان چنين اعمالي را به ، اسالم از چنين اعمالي بيزار است، جرمي نابخشودني است

يرنـد كـه   گ مياين كارها توسط افرادي منحرف و گمراه صورت ، ندكن ميشدت محكوم 
به هـيچ عنـوان آنچـه    ، خود آنان بايد پاسخگوي جنايت هايشان باشند و مجازات گردند

يرد به حساب اسالم و مسلمانان ملتزم به كتـاب و سـنت   گ مياين جانيان صورت  توسط
زيرا دين اسالم و فطرت بشـري از چنـين كارهـايي     ؛و متمسك به شريعت اسالم نيست

 .بيزار است
                                                            

 ) بزيادة فيه.6914،3166بخاري  ( -1
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هصلَّى  بنابر اين آيات قرآن و احاديث رسول اهللا لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـبـا قاطعيـت آن را    ع
 .رددا ميو از هر نوع همراهي و همكاري با اين افراد برحذر ند دا ميحرام 

﴿ :رمايدف مي تعالىاهللا                  

                                   

                        

             ﴾ :۲۰۶ – ۲۰۴[البقرة[ 

تو را به شـگفت مـي   ، ود كه سخن او در زندگي دنياش ميدر ميان مردم كسي يافته «
يرد و حـال آنكـه او سرسـخت تـرين     گ مياندازد و اهللا را بر آنچه در دل خود دارد گواه 

و يا در دنيا به رياست و حكـومتي  ( د و مي رودكن ميو هنگامي كه پشت ، دشمنان است
و  ها انسان( زد و زرع ونسلتا درآن فساد و تباهي ور افتد ميدر زمين به تالش ) درس مي

و هنگاميكـه بـه او   ، رددا ميفساد و تباهي را دوست ن تعالىرا نابود كند و اهللا ) حيوانات
عظمـت و تكبـر او را فـرا    ) و به جـاي افسـاد اصـالح كـن    ( از اهللا بترس: ودش ميگفته 

ه است و پس دوزخ او را بسند، دكن مي) او را به بزهكاري وادار( گناه) غرور( يرد وگ مي
 .»بد جايگاهي است

، همه مسلمانان هر جا كه باشند بايستي همديگر را به تمسك به حق سفارش كنند
در راه نيكي و پرهيزگاري همديگر را ياري و ، نسبت به همديگر خيرخواه باشند

و با سخنان استوار و بجا و اندرزهاي نيكو و زيبا امر به معروف و نهي ، پشتيباني نمايند
ر نمايند و با همديگر به شيوه ي هر چه نيكوتر و طريقي بهتر استدالل و مناظره از منك

﴿ :آن گونه كه اهللا تعالي فرموده است، كنند                 

                  ﴾ :۲[املائدة[ 

در راه گنـاه و تعـدي   ) هرگـز ( در راه نيكي و پرهيز گاري با هم همكـاري كنيـد و  «
 .»بپرهيزيد كه مجازاتش شديد است تعالىاهللا همكاري ننماييد و از 
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﴿ :و اهللا تعالي فرموده است                    

                           

                      ﴾ :۷۱[التوبة[ 

امر به معـروف و نهـي از منكـر    ، يكديگرند) ويار وياور( مردان و زنان با ايمان ولي«
و رسولش را اطاعت مـي   اهللاو ، و زكات را مي پردازند، رنددا ميو نماز را برپا ، ندكن مي

د. اهللا توانـا و حكـيم   ده ميرا مورد رحمت خويش قرار  ها آنبه زودي  تعالىاهللا ، نمايند
 .»است

﴿ :فرموده است تعالىاهللا                 

                  ﴾۳ - ۱: [العصر[ 

و اعمـال  ، مگر كساني كـه ايمـان آورده  ، همه در زيانند ها انسانكه ، به عصر سوگند«
و يكـديگر را بـه شـكيبايي و    ، را به حق سـفارش كـرده   صالح انجام داده اند و يكديگر

 .»استقامت توصيه نموده اند

هصلَّى  پيامبر ولِهِ « :فرموده علَيه وسلَّم اللـَّ سُ لِرَ لِكِتَابِهِ وَ الَ هللاَِِّ وَ نَا ملَِنْ قَ لْ ةُ قُ يحَ ينُ النَّصِ الدِّ

ةِ  َئِمَّ ألِ ـوَ مْ الْ تِهِ امَّ عَ نيَ وَ لِمِ سْ   )99F1(»مُ

ـه صلَّى  براي چه كساني؟ پيامبر: پرسيده شد) ن نصيحت و خير خواهي استدي«  اللـَّ
لَّمسو هلَيدوسـتي بـا دوسـتان اهللا و    ، بوسـيله ي ايمـان آوردن بـه اهللا   ( براي اهللا: فرمود ع

تـالوت و عمـل   ، كه كالم اهللا اسـت ( و براي قرآن) داشتن اخالص، دشمني با دشمنانش
ونصيحت بـراي  ) با تصديق رسالت رسول و پيروي از سنت او( رشو براي پيغمب) برآن

و نصـيحت بـراي   ) تكريم و احترام اهـل علـم  ، فراگيري دين از علما( پيشوايان مسلمين
بوسيله ترغيب و تشويق آنان به آنچه كـه بـه صـالح دنيـا وآخرتشـان      ( عموم مسلمانان

 .»است
                                                            

 )57) و علقه البخاري في كتاب اإليمان، قبل حديث رقم  (55مسلم  ( -1
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هصلَّى  پيامبر ثَلُ « :دهفرمو علَيه وسلَّم اللـَّ ـمَ مْ الْ هِ ـاطُفِ عَ تَ مْ وَ ِهِ امحُ ـرَ تَ مْ وَ هِ ادِّ ـوَ نِنيَ يفِ تَ مِ ؤْ مُ

ثَلُ  ـمَ ائِرُ الْ هُ سَ ى لَ اعَ دَ وٌ تَ ضْ نْهُ عُ ى مِ تَكَ ا اشْ دِ إِذَ سَ ـجَ رِ وَ الْ هَ دِ بِالسَّ سَ ـجَ ىالْ مَّ  )100F1(»حُ

ر دوستي و مهرباني با يكديگر مانند اعضاي يك پيكرنـد كـه اگـ   ، مومنان در شفقت(
 .  )101F2(دونش ميردند و تب گ ميسايراعضا بي قرار ، عضوي از آن بدرد آيد

 .آيات و احاديث در اين موضوع بسيار هستند
به اسماء و صفات اهللا توسل مي جوييم تا جنگ و اختالف و قتل و كشتار را از ميان 

 .مسلمانان ريشه كن نمايد
 مجلـه ي ، بـاز رحمـه اهللا  هيأت علماي عالي رتبه به رياست شـيخ عبـدالعزيز بـن    ( 

 .)357وص 56ش». بحوث اسالمي«

 حكم تجاوز و سوء قصد به گردشگران خارجي در كشورهاي اسالمي] 32[ 

برخي از جوانان معتقدند كه كشتن يا ربودن كفاري كه در كشـورهاي اسـالمي    :1س
مقيم هستند يا افراد خـارجي كـه بـراي تفـريح و گردشـگري وارد يكـي از كشـورهاي        

به خصوص اگر مرتكب اعمال خالف شـرع شـوند؛ لطفـاً    ، وند جايز استش ميمي اسال
 حكم شرعي را بيان فرماييد؟

كشتن و يا سوء قصد به كفاري كه مقيم كشور اسـالمي هسـتند يـا گردشـگران     : 1ج
و همچنين كشتن مجرمـان و  ، ندكن ميخارجي كه بصورت قانوني به كشور اسالمي سفر 

قضيه ، چنانچه مرتكب منكرات و امور خالف شرع شدند .يستجايز ن سوء قصد به آنان
                                                            

 ) و اللفظ له2586) مسلم  (6011بخاري  ( -1
 سعدي شيرازي چه زيبا سروده است: -2

ــي  ــد بنـــــ ــك ديگرنـــــ ــاي يـــــ  آدم اعضـــــ
ــار    ــه درد آورد روزگــ ــوي بــ ــو عضــ  چــ

 غمــــي تــــو كــــز محنــــت ديگــــران بــــي 
 

 در آفـــــــرينش زيـــــــك جوهرنـــــــد كـــــــه
 دگـــــــر عضـــــــوها را نمانـــــــد قـــــــرار
ــي    ــد آدمـــ ــت نهنـــ ــه نامـــ ــايد كـــ  نشـــ

 
 [مترجم]     
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ذيصـالح تصـميم    تـا مراجـع  ، را بايد به دادگاههاي شرعي و متوليان امر گـزارش نمـود  
 .بگيرند
 حكم سوء قصد به اتباع بيگانه و گردشگران خارجي چيست؟: 2س
دشـگران  اعم از كـارگران و گر ، سوء قصد و تعدي به هيچ فردي از اتباع بيگانه: 2ج

جايز نيست؛ زيرا اين افراد در پناه و حمايت دولت وارد كشور شده انـد و از مصـونيت   
چنانچه مرتكب خالفي شدند موارد را به متوليان امـر گـزارش   ، قانوني برخوردار هستند

انند خـود سـرانه دسـت    تو مينمود تا مراجع ذيصالح تصميم گيري نمايند؛ افراد عادي ن
زيرا اين افراد با حمايت دولت و اخذ  .و اذيت و آزار آنان بزنندبه قتل و ضرب و جرح 

چنانچه اين افراد مسلمان بودند و مرتكـب خـالف شـرع    ، مصونيت وارد كشور شده اند
انند آنان را نصيحت و به اعمال اسالمي دعوت دهند كه اين تو ميمسلمانان ديگر  .شدند
 .است مطلوبپسنديده و  كاري

 ،  كلمات مضيئة ألصحاب الفضيلة العلماء في اإلرهاب -شيخ بن باز(    
 ).عمرو عبدالمنعم سليم( :جمع و ترتيب از، 112 و 110 ص       

 حرمت اقدام به عمليات خرابكارانه در شهرهاي اسالمي و غير اسالمي] 33[ 

ي دولتي در كشورهاي غيـر  ها آنآيا ترور شخصيت ها و بمب گذاري در ساختم س:
 د؟آي ميبه حساب اسالمي جهاد 

ترور و تخريب امري نا جايز است و از طرفي اين امـور سـبب گرفتـاري و    ، خير ج:
بلكـه  ، اين نوع كارهـا جـواز شـرعي ندارنـد    ، ودش ميدربه دري و كشته شدن مسلمانان 

مسلمانان وظيفه دارند در ميدان جنگ عليه كفار جهـاد نماينـد زمـاني كـه تـوان تجهيـز       
 و نيرومندي را داشتند كـه بتواننـد عليـه دشـمنان اهللا و رسـولش     ارتشي منظم و منسجم 

هصلَّى  مبارزه كنند آنگونه كه رسول اهللا اما تخريب و تـرور  . عمل نمودند علَيه وسلَّم اللـَّ
 .نتيجه اي جز بدبختي و ضرر براي مسلمانان در بر نخواهد داشت
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هصلَّى  پيامبر دستور داشتند ، ني كه قبل از هجرت در مكه بودندزما علَيه وسلَّم اللـَّ

  ﴿ :اهللا تعالي فرموده است، دست به شمشير نبرند و نجنگند      

            ﴾  :۷۷[النساء[ 

پـيش از آن كـه اجـازه ي    ( ازكساني كه) يكن يمو تعجب ن !اي محمد( ينيب ميآيا ن«
 :دشـ  مـي بديشان گفته ) هرچنددند و دا مينسبت به جنگ عالقه نشان ، جنگ صادر شود

دست از جنگ بردارند و نماز را بر پا داريد و زكات مـال  ) وقت جهاد فرا نرسيده است(
 .»بدر كنيد
هصلَّى  پيامبر زيـرا مسـلمانان از    ؛اجازه ي جهاد نداشتنددر عهد مكي  علَيه وسلَّم اللـَّ

چنانچـه  ، نظر قدرت و توان در حدي نبودند كه توان مقابله با مشركين را داشـته باشـند  
دنـد؛  كر مـي قتل عام  مسلمانان را يكسره ي همهكفار ، اندندرس مييكي از كفار را به قتل 

 زيرا مشركين از قدرت و سلطه ي كافي برخوردار بودند.
ن عمليات تروريسـتي و انتحـاري و بمـب گـذاري نتيجـه اي جـز فشـار بـر         بنابراي 

چنين اموري به منزلـه ي دعـوت و جهـاد    ، مسلمانان و كشتار آنان در بر نخواهد داشت
بلكه سبب گرفتاريهاي بزرگي براي مسلمانان خواهند شـد؛ توجـه    ؛في سبيل اهللا نيستند

هصلَّى  داشته باشيد رسول اهللا زماني فرمان جهـاد را پـس از هجـرت بـه      ه وسلَّمعلَي اللـَّ
 مدينه صادر كرد كه از افراد و حاميان الزم برخوردار بود.

هصلَّى  آيا پيامبر  و صحابه در دوران مكه با كفار مي جنگيدند؟ خيـر؛   علَيه وسلَّم اللـَّ
 .دندكر ميبلكه جداً از مقابله و نبرد خودداري 

هى صلَّ آيا پيامبر و صحابه در عهد مكي به تخريب اموال كفـار دسـت    علَيه وسلَّم اللـَّ
قتال و جهاد پس از هجـرت بـه   ، بلكه فقط مشغول دعوت و تبليغ بودند، ند؟ خيرزد مي

مدينه آنگاه كه مسلمين صاحب قـدرت و حكومـت شـدند بـه عنـوان يـك فريضـه ي        
 .كل عملي به خود گرفتش مياسال

 كلمات مضيئة ألصحاب الفضيلة العلماء في -لفوزانالشيخ ا       
 عمرو عبدالمنعم سليم:جمع) 113، 114( اإلرهاب          
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هصلَّى  توكل براهللا نموده ام و به رسول اهللا: ويدگ ميحكم كسي كه ] 34[   علَيه وسلَّم اللـَّ
 بردم پناه

وده ام و در حفاظت ذات او بر اهللا توكل نم: ويدگ مينظر شما در مورد كسي كه  س:
هصلَّى  هستم و به رسول اهللا  پناه گرفته ام چيست؟ علَيه وسلَّم اللـَّ

دو جمله ي اول كه ايشان بر اهللا توكل نموده و خويش را در حفاظت اهللا قرار  ج:
 اما در مورد جمله، هرمؤمني بايد اين گونه عمل نمايد اتفاقاً، كلماتي صحيح هستند، داده

هصلَّى  استجرت برسول اهللا« آخر كه گفته  در پناه رسول اهللا خود را »علَيه وسلَّم اللـَّ
هصلَّى  پس از فوت  .قرار داده ام بايد گفت كه سخني نادرست است علَيه وسلَّم اللـَّ

هصلَّى  رسول اهللا صلَّى  زماني كه پيامبرپناه بردن به ايشان ناجايز است.  علَيه وسلَّم اللـَّ
ه در قيد حيات بودند پناه خواستن از ايشان در اموري كه بر آن قدرت  علَيه وسلَّم اللـَّ

﴿ :داشت جايز بود؛ اهللا تعالي فرموده            

     ﴾ ۶: [التوبة[ 

 »ر كسي از مشركان از تو پناه خواست پناهش ده تا كالم اهللا را بشنودو اگ«
هصلَّى  پناه گرفتن به پيامبر شرك اكبر محسـوب  ، پس از وفات ايشان علَيه وسلَّم اللـَّ

ود هر زماني كه از شخصي چنين سخناني شنيده شد بايد او را نصيحت نمود؛ زيرا ش مي
ند از معنـا و مفهـوم آن بـي خبرنـد     آور ميي را بر زبان بعضي از كساني كه چنين سخنان

اميـد  ، دكنـ  مـي وقتي كه شما از روي خير خواهي براي او توضيح دهيد كـه دارد اشـتباه   
 .است كه اصالح شود

 217، 218:ص، فتاوي العقيدة -الشيخ ابن عثيمين            

 حكم دعوت به آزادي فكر] 35[ 

 نديشه و عقيده و دعوت به آن را توضيح دهيد؟آزادي ا »حرية الفكر« موضوع س:

از نظر اعتقادي كامالً آزاد است و هر دينـي را   انسانچنانچه كسي معتقد باشد كه  ج:
از نظر ما چنين آزادي مسـاوي بـا كفـر اسـت؛ بـا ايـن       ، اند اختيار كندتو ميكه بخواهد 
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لَّى   توضيح كه اگر مسلماني معتقد باشد انتخاب ديني به جز دين محمـد  صـ ـه ه   اللـَّ لَيـع
لَّمساين فرد كافر است بايد فوراً توبه نمايد چنانچه توبه نكـرد بـه عنـوان    ، جايز است و

 .مرتد واجب القتل است
بـر   تعالىغير از افكار هستند بدليل اينكه دين از طرف اهللا ، بايد توجه نمود كه اديان

هصلَّى  پيامبر تـا سـبب هـدايت بنـدگان     ، طريق وحي نازل شده اسـت  از علَيه وسلَّم اللـَّ
 .باشد

فكر را بايـد از فرهنـگ    ي واژهمن معتقدم ، يافته ها و تجربيات بشر هستند، اما افكار
اطـل  ب ميفكر مسـاوي بـا ديـن باشـد داراي مفهـو      هرگاهزيرا ، واژگان ديني حذف نمود

همـه افكـار   ، يهوديـت  ،مسـيحيت ، اسـالم : بدليل اينكه چنانچه گفتـه شـود  ، خواهد بود
ي و افكـار  انسـان مفهوم اين سخن آن خواهد بود كه اديان مساوي با ايـده هـاي   ، هستند

در ، را پـذيرفت يـا رد نمـود    ها آنان تو مياشند و ب ميبشري هستند كه قابل تجديد نظر 
صورتي كه اين اعتقاد نسبت به اديان الهي بخصوص دين اسالم كه آخرين اديـان اسـت   

 ود.ش ميمحسوب  كفر مطلق
اننـد هـر دينـي را كـه     تو مـي  اگر كسي معتقـد باشـد افـراد   : خالصه ي جواب اينكه 

 يا به تعبيري در انتخاب دين از آزادي كامل برخوردار هستند.، بخواهند انتخاب كنند

﴿ :است كه فرموده تعالىاين كفر به آيات اهللا                    

 ﴾  :۸۵[آل عمران[ 

 .»ودش ميهرگز از او پذيرفته ن، و هر كه ديني غير از اسالم برگزيند«

    ﴿ :فرموده تعالىاهللا    ﴾  :۱۹[آل عمران[ 

 .»در حقيقت دين در نزد اهللا تعالي همان اسالم است«
، اشد انتخاب ديني غير از اسالم جايز اسـت بنابراين هيچ كس اجازه ندارد كه معتقد ب

 .چنين اعتقادي كفر و به منزله ي خروج از اسالم است
 )99، 3/100( مجموعه فتاوي و رسائل -شيخ ابن عثيمين         
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 مبتاليان به بيماريهاي صعب العالج و مزمن مظلوم هستند: ويدگ ميحكم كسي كه ] 36[ 

در ، مبتال به بيماريهاي صعب العـالج و مـزمن   افراد: ويندگ ميكساني هستند كه  س:
زيرا حقشان اين بود كه مانند افراد سـالم و تندرسـت زنـدگي    ، حق آنان ظلم شده است

 چنين سرنوشتي براي آنان رقم زده است؟ اما تقدير ؛كنند
و زمين  ها آناعتراض به رب العالمين است كه مالك آسم، اعتراض بر قضا و قدر ج:

احكامش قابل تعطيل ، دكن ميآنچه را كه صالح بداند عمل ، است و صاحب اختيار
چه بسا كه چنين بيماريهايي براي افراد مبتال به ، كافر است تعالىمعترض بر اهللا  .نيست

مصيبتي رسد  انسانزيرا اگر به ، آن سرتاسر خير است مشروط به اينكه صبر پيشه كنند
مصايب سبب كفاره ي ، ر خواهد بودو به اميد كسب اجر و ثواب صبر نمايد مأجو

ي كه صبور باشد از زمره ي صابريني خواهد بود كه اهللا تعالي در انسان، وندش ميگناهان 

﴿ :حقشان فرموده              ﴾ :ترديد بي« ]۱۰[الزمر 

 .»ودش ميپاداش شكيبايان بي حساب و به طور كامل داده 

 ﴿ :فرموده تعالىاهللا                    

                                  

﴾  :۱۵۷[البقرة[ 

: وگوينـد ) صبر كننـد ( رسد ها آنمصيبتي بد هرگاهكه  ها آن، و صابران را بشارت ده«
آناننــد كــه درودهــا و رحمتــي از ، رديمگــ مــيو بــه ســوي او بــاز  پروردگــاريممــا از 

 .»همين ها هدايت يافتگانند) تنها( ست وها آنپروردگارشان بر 
 )مينفتوا با امضاي شيخ ابن عثي(            

 به نام نژاد و قبيله، به نام ملت، به نام وطن :حكم بكار بردن جمالتي همچون] 37[ 

   رد؟دا ميچه حك »به نام نژاد، به نام ملت، به نام وطن«استفاده از عبارتهاي س:
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، اشـكالي نـدارد  ، يا تعبير از مردم سرزميني باشـد ، تعبير از ملت عرب، اگر منظور ج:
ود و شـ  مـي واژگان تبرك يا استعانت باشد نوعي شـرك محسـوب   اما اگر منظور از اين 

چنانچه بكارگيري اين عبارت ها همراه با تعظيم قلبي و استعانت از وطن و ملـت باشـد   
 .مساوي با شرك اكبر است

 .)3/88/مجموع فتاوي و رسائل -شيخ ابن عثيمين(       

 آيا جهل درمسايل عقيدتي عذر است؟] 38[ 

 ود؟ش ميي از مسايل عقيدتي عذر محسوب آيا عدم آگاه س:

: اصـول اعتقـادات عبارتنـد از   ، ندآي ميمسايل عقيدتي از مهم ترين امور بحساب  ج:
 .تقدير خوب و بد آن، روز قيامت، پيامبران، كتابهاي آسماني، فرشتگان، ايمان به اهللا

شهادت بـه اينكـه   اعتقاد به اينكه تنها ذات اهللا مستحق عبادت است و »: ايمان به اهللا«
هصلَّى  معبود بر حقي جز اهللا وجود ندارد و محمد  تعـالى فرستاده ي اهللا  علَيه وسلَّم اللـَّ

ايمان به همـه امـوري كـه اهللا    ، و جنها است و او خاتم النبيين است ها انسانبسوي تمام 
هصلَّى  نازل نموده و رسول اهللا تعالى بـر زن و مـرد   : ان فرمـوده اسـت  بي علَيه وسلَّم اللـَّ

وزن اعمـال و  ، حسـاب و جـزا  ، بهشت و جهنم، ايمان به آخرت: واجب است از جمله
 .تحويل اعمال نامه ي نيكان به دست راست و بدان به دست چپ

ود؛ بلكـه يـادگيري ايـن امـور واجـب      ش ميعدم آگاهي از اين موارد عذر محسوب ن
ه است و قرآن و حديث به او رسيده باشـد  زرگ شدب ميكسي كه در محيطي اسال، است

چنين فردي جاهل نيست بلكه متجاهل و بي اعتنا به امور ديـن  ، دآي ميمعذور بحساب ن
 .ودش ميمحسوب 

  ﴿ :فرموده است تعالىاهللا                  

              ﴾  :۴۴[الفرقان[ 

جزماننـد چهارپايـان    نوند يا مي انديشند؟ آنـان ش مييد كه بيشترشان كن ميآيا گمان «
 .»بلكه گمراه ترند، نيستند
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 ﴿ :فرموده است تعالىاهللا                 

                               

                ﴾  :۱۷۹[األعراف[ 

هايي دارند كـه  دل ) زيرا( همانا بسياري از جنيان و آدميان را براي دوزخ آفريده ايم«
و گوش هـايي دارنـد كـه بـا آن     ، ينندب ميهمند و چشم هايي دارند كه با آن نف مين با آن

 .»هم اينانند غافالن، چون چهارپايانند بلكه گمراه ترند ها آن. نوندش مين

﴿ :فرموده است اهللا                     

             ﴾  :۳۰[األعراف[ 

شـياطين را بـه    هـا  آنمحقق شد؛  ها آنگروهي را هدايت كرد و گروهي گمراهي بر«
 .»جاي خداوند ولي خود گرفتند و مي پندارند راه يافته اند

ظالمـان و سـتمگراني را كـه از     تعالىديگر كه اهللا آياتي كه ذكر شد و بسياري آيات 
روي غفلت و بي توجهي از دستورات خداوند رويگردان شده انـد معـذور قـرار نـداده     

 .است
نرسـيده   ها آنند و قرآن وحديث به كن مياما كساني كه در ميان غير مسلمانان زندگي 

مدت زمان طوالني  -. است) اهل فترة( و حكمشان حكم، ندآي ميمعذور بحساب ، است
هصلَّى  كه ميان دعوت دو پيامبر درنتيجـه نسـل هـاي     -فاصله ايجاد كنـد  علَيه وسلَّم اللـَّ

نرسـيده   هـا  آنبعدي از احكام دين بي خبر بمانند؛ بنابراين كساني كه احكام شريعت به 
كسي . دده ميروز قيامت خداوند آنان را مورد امتحان قرار ، باشد و بر اين حالت بميرند

ود و كسي كه نافرماني كرد ش ميكه اجابت نمود و امر اهللا را اطاعت كرد به بهشت وارد 
زكات و يا حج كه بعضي ، اما مسايلي همچون بعضي از احكام نماز، ودش ميوارد جهنم 

عذرشان پذيرفته اسـت؛ طبيعـي اسـت كـه چنـين      ، ندكن مياز افراد از آن اطالع حاصل ن
 .انند فقيه باشندتو مين زيرا همه مردم، ماند مياز افراد مخفي  مسائلي بر خيلي
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فرموده  تعالىاهللا ، از علما سؤال نمايد، مؤمن وظيفه دارد مسائل ديني را فرا گيرد

﴿ :است            ﴾  :پس از آگاهان بپرسيد « ]۴۳[النحل

 .»نيددا مياگر ن
هصلَّى  گروهي در زمان پيامبر لَّى   بدون علم فتوا داده بودند پيـامبر  علَيه وسلَّم اللـَّ صـ

ه اءُ «: فرمود علَيه وسلَّم اللـَّ فَ إِنَّامَ شِ وا فَ لَمُ عْ ْ يَ وا إِذْ ملَ أَلُ ـأَالَ سَ الُ الْ ؤَ  )102F1(»عِيِّ السُّ

 .ا شفاي جاهل پرسيدن استنستند چرا سؤال نكردند؛ هماندا ميوقتي كه ن( 

هصلَّى  پيامبر  دْ « :در حديثي فرمودند علَيه وسلَّم اللـَّ ـرِ ـنْ يُ ـهُ يفِ  اللَّــهُ مَ هْ قِّ فَ ا يُ ً ـريْ هِ خَ بـِ

ينِ   )103F2(»الدِّ

نصـيب خواهـد   ، در حق او اراده خير نمايد به وي فهم ديـن  تعالىكه اهللا  يهر كس( 
 ).كرد

ارند مسائل ديني را بياموزند؛ در مواردي كـه برايشـان   مردان و زنان مسلمان وظيفه د
آفريـده   هـا  انسـان زيـرا  ، بي توجه نباشند، د از علما بپرسندآي ميسؤال و يا اشكال پيش 

در  انسـان تـا زمـاني كـه    ، را عبادت كنند و عبادت نياز به علم دارد تعالىشده اند تا اهللا 
براين طلب علم و پرسيدن از علما الزم ود؛ بناش ميغفلت و بي توجهي به سر برد عالم ن

 .از جهالت نجات يابد و آگاهي حاصل كند انسانو ضروري است تا 
 .)9/398. مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة –شيخ ابن باز (   

 دكن مي] حكم مجتهدي كه در اصول دين با ديگران مخالفت 39[

ند شـو  مـي ب شـرك  يند: غالب كساني كـه مرتكـ  گو ميبعضي از جوانان مذهبي  س:
يا علماي بزرگواري هسـتند كـه   ، مشرك نيستند؛ زيرا اين افراد از دو گروه خارج نيستند

                                                            
) . 631،630)  (1/178) حــاكم  (572) ابــن ماجــه  (337،336) ابــوداود (752) دارمــي  (1/330احمــد  ( -1

 )326،325وحسنه األلباني في صحيح ابي داود (
 )1719) مسلم  (69خاري  (ب -2
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بنا بر نظريه ي اجتهادي خويش بر اين باورند كـه اسـتغاثه از غيـر اهللا شـرك محسـوب      
 د؛ مانند عالمه سيوطي و نبهاني و...شو مين

و اگر بر خطا باشد بـاز هـم   در هر حال مجتهد اگر نظرش صحيح باشد دو اجر دارد 
و ( ننـد دا مييك اجر دارد؛ يا اين افراد مقلد و از عموم مسلمين هستند كه بيشتر از اين ن

 لطفاً در اين مورد توضيح دهيد)؟، دشو ميمسؤليتي هم متوجه آنان ن
يرد پيرامـون مسـايل نظـري و    گ ميبحث اشتباه در اجتهاد كه شخص معذور قرار  ج:

 در ضروريات و اصول دين و يا مواردي كه نص صريح موجود باشد.اجتهادي است نه 
 و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفيق. و صلي اهللا علي نبينا محمد       

 )2/39( انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا            

 ند؛ مگر با شرايط خاصكن مي] مسلمانان حكم به جهنمي بودن افراد ن40[

يلكرده ي بودائي پس از هفت سال تحقيق و بررسي مشـرّف بـه   يك دختر تحص س:
كـه تعـدادي از   ، در حال حاضر مسلماني فعال و اهـل دعـوت اسـت   ، اسالم شده است

مردان و زنان توسط ايشان به اسالم گرويده اند؛ در يكـي از سـفرهايش كـه بـه منظـور      
شما چگونـه  ، ؤال نموددعوت به اسالم به مناطق داشته است يكي از بودائيها از ايشان س

در حالي كه تـا اآلن دعـوت اسـالم بـه منـاطق مـا       ، نيددا ميغير مسلمانان را اهل جهنم 
 نرسيده است با توجه به اين امر آيا پدران ما اهل جهنم هستند؟

در حالي كه شما مسلمانان كوتاهي كرده ايد و دين ، در اين صورت گناه آنان چيست
خانم مسلمان با ما تماس گرفته و در مورد سؤالي كه از طـرف  را به ما نرسانده ايد؛ اين 

 يك مرد تازه مسلمان مطرح شده تقاضاي جواب نموده است.
ند مگر زماني كه كن ميبايد توجه نمود كه مسلمانان حكم به جهنمي بودن افراد ن ج:

 وده:فرم تعالىاحكام قرآن مستقيماً يا بوسيله ي اهل دعوت به آنان برسد؛ زيرا اهللا 

﴿              ﴾ ۱۹نعام: [األ[  
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مـي   هـا  آناين قرآن به من وحي شده است تا شما و تمام كساني را كه اين قرآن بد«
 »رسد بدان بيم دهيم

﴿ فرموده تعالىاهللا                ﴾  :۱۵[اإلسراء[. 

بـراي  ( مگر اين كـه پيغمبـري  ، مجازات نخواهيم كرد)هيچ شخص و قومي را( و ما«
 .»آنان مبعوث و) روان سازيم

برسد و پـس از آن بـر كفـر خـويش      ها آنبنابراين تمام كساني كه دعوت اسالمي به 
 اصرار ورزند اهل جهنم هستند.

هصلَّى  پيامبر عُ يبِ «در حديثي فرمود:  علَيه وسلَّم اللـَّ مَ سْ هِ الَ يَ دٍ بِيَدِ َمَّ ي نَفْسُ حمُ ذِ الَّ وَ

هِ  ذِ نْ هَ دٌ مِ ـأَحَ نْ الْ انَ مِ لْتُ بِهِ إِالَّ كَ سِ ي أُرْ ذِ نْ بِالَّ مِ ؤْ ْ يُ ملَ وتُ وَ مُ مَّ يَ ٌّ ثُ اينِ َ الَ نَرصْ ُودِيٌّ وَ ةِ هيَ أُمَّ

ابِ النَّارِ  حَ  .)104F1(»أَصْ

هر فـردي از ايـن امـت چـه يهـودي و چـه       ، ار اوستقسم به ذاتي كه جانم در اختي
 د.شو مينصراني كه خبر رسالت مرا دريافت كند و بدون ايمان بميرد وارد جهنم 

 داليل از قرآن و حديث در اين مورد بسياراند.
نرسد و حجـت برآنـان قـائم نباشـد نتيجـه ي       ها آنتمام كساني كه دعوت اسالم به 

ميان نظريات علما صحيح ترين نظريه ايـن اسـت كـه روز     از، است تعالىكارشان با اهللا 
هر كس كه اطاعت كند به بهشت مي رود و ، يرندگ ميقيامت اين افراد مورد امتحان قرار 

 د.شو ميهر كس كه نافرماني كند وارد جهنم 

﴿ ي حافظ ابن كثير در تفسير آيه               ﴾ إلسراء: [ا

۱۵[)105F2( . تحت عنوان »طريق اهلجرتني«و عالمه ابن القيم در كتاب )(ص طبقات املكلفني 

، پيرامون اين موضوع سخن گفته اند الطبقة الرابعة عرشة)(، ) و بعد از آن در بحث570(

 براي بحث بيشتر به آن مراجعه شود.
                                                            

 ).153)، و مسلم (2/317،350احمد ( -1
 ).33-3/29تفسير ابن كثير  ( -2



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   212 
 

 صحبه و سلم. وآله و، و باهللا التوفيق. و صلي اهللا علي نبينا محمد       
 )2/95( انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا            

 »كساني كه دعوت به آنان نرسيده است«]حكم اهل فترت 41[ 

دو نفر در مورد اهل فترت با هم گفتگو كرده اند كه آيا روز قيامت اهـل نجـات    س:
 هستند يا خير لطفاً جواب صحيح را ذكر نمائيد.

و بدون ايمان از دنيا بـرود اهـل   ، او برسد و ايمان نياورد كسي كه دعوت اسالم بهج:
آن ، يـرد گ مـي اما كسي كه دعوت به او نرسد روز قيامت مورد امتحان قـرار  ، جهنم است

هصلَّى  گونه كه در احاديث صحيح از رسول اهللا    روايت شده است. علَيه وسلَّم اللـَّ
 وآله و صحبه و سلم، نبينا محمد و باهللا التوفيق. و صلي اهللا علي       

 )3/363( انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا             

 از اهل جهنم است؟، ]آيا فردي نصراني كه دين اسالم به او نرسيده باشد و بميرد42[ 

چنانچه خبرهاي نادرستي در مورد اسالم به او برسد كـه بـر اثـر ايـن خبرهـاي       س:
 شود حكمش چيست؟ نادرست از اسالم رويگردان

كسي كه اصالً دعوت اسالم به او نرسيده باشد حكمش حكم كسي است كـه نـه    ج:
صـحيح  ، پيامبري بسويشان مبعوث شده و نه خبر رسالت رسولي بديشان رسـيده باشـد  

يرند؛ امام احمد در گ ميترين نظريه اين است كه اين افراد روز قيامت مورد امتحان قرار 
لَّى   د كه پيامبركن مين سريع رضي اهللا عنه روايت مسند خويش از اسود ب صـ ـه ه   اللـَّ لَيـع

لَّمسمَ «فرمود:  و وْ ونَ يَ تَجُّ ْ ةٌ حيَ عَ بَ ـأَرْ ـاتَ الْ ـلٌ مَ جُ رَ مٌ وَ رِ لٌ هَ جُ رَ َقُ وَ لٌ أَمحْ جُ رَ مُّ وَ لٌ أَصَ جُ ةِ رَ يَامَ قِ

ـيفِ  ةِ الْ َ رتْ نَّهُ ... ، فَ يُطِيعَ مْ لَ هُ اثِيقَ وَ ذُ مَ يَأْخُ ي  فَ ـذِ الَّ وَ ـالَ فَ ارَ قَ لُـوا النـَّ خُ ـوالَ أَنِ ادْ سُ مْ رَ يْهِ لُ إِلَ سِ ْ فَريُ

ا الَمً سَ ا وَ دً رْ مْ بَ يْهِ لَ انَتْ عَ ا كَ لُوهَ وْ دَخَ هِ لَ  .)106F1(»نَفْيسِ بِيَدِ
                                                            

)، و آخـرون. و شـيخ آلبـاني آن را صـحيح     841)، و طبراني در الكبير (7357)، ابن حبان (4/24احمد  ( -1
 )1434شماره (» سلسله الصحيحه « و »  881«شماره» صحيح الجامع«دانسته در كتاب 
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ند: مردي كـه كـر و   كن مي) اقامه ي دليل تعالىبه پيشگاه اهللا ( [چهار گروه روز قيامت
 بار الها! اسالم آمد اما من چيزي نشنيدم).يد: گو مي( ناشنوا بوده است

اسالم آمد اما مـن بازيچـه ي كودكـان     يد: بار الها!گو مي( شخص بي عقل يا كم عقل
اسـالم آمـد امـا مـن در اثـر       يد: بار الها!گو مي( بودم) شخص پير و سالخورده و فرتوت

 اسـت زنـدگي كـرده   » فتـرت «پيري و فرتوتي چيزي نفهميدم) و شخصي كـه در زمـان   
در ، رسول و كسي كه احكام دين تو را به من برساند مالقات ننمودم) يد: بار الها!گو مي(

 تعـالى يردكـه بايـد اطاعـت نماينـد؛ اهللا     گ مـي از آنان عهد و پيمـان   تعالىاين هنگام اهللا 
 تعـالى در واقع با صدور ايـن فرمـان اهللا   ( آنان پيام مي فرستد كه وارد آتش شوند بسوي

ند يا خير) چنانچـه اطاعـت نمودنـد و    كن ميد كه اطاعت ده ميرد امتحان قرار آنان را مو
 د.]شو ميآتش بر آنان سرد و سالم ، وارد آتش شدند

در حديثي كه امام احمد در مسند خويش از ابوهريره رضي اهللا عنـه روايـت نمـوده    

ـرْ «است در پايان روايت چنين آمده:  يْهِ بَ لَ انَتْ عَ ا كَ لَهَ خَ نْ دَ ا فَمَ لْهَ خُ ـدْ ْ يَ ـنْ ملَ مَ ا وَ مً ـالَ سَ ا وَ دً

ا يْهَ بُ إِلَ حَ  .)107F1(»يُسْ

د و كسي كـه وارد نشـود او   شو ميآتش بر او سرد و سالم ، كسي كه وارد آتش شود«
 »ند.كن ميرا كشيده و در آتش داخل 

مَ «در مسند ابو يعلي از انس رضي اهللا عنـه مرفوعـاً روايـت شـده:      ـوْ ـةٍ يَ عَ بَ تَى بِأَرْ ـؤْ يُ

: بِ ـالْ  ةِ يَامَ ـقِ بِ الْ ودِ وَ لُ وْ ـمَ اتَ يفِ الْ نْ مَ بِمَ تُوهِ وَ عْ ـمَ يْخِ الْ الشَّ ةِ وَ َ رتْ ـفَ اينِ الْ هِ ، فَ تـِ جَّ لَّمُ بِحُ ـتَكَ مْ يَ لُّهُ ، كُ

ثُ إِىلَ  نْتُ أَبْعَ ُمْ إِينِّ كُ ولُ هلَ يَقُ زْ فَ رُ : ابْ نَ النَّارِ نُقٍ مِ اىلَ لِعُ عَ تَ كَ وَ بَارَ بُّ تَ ولُ الرَّ يَقُ ـنْ فَ ال مِ سُ بَادِي رُ عِ

مْ  هِ سِ نْفُ مْ ، أَ يْكُ ولُ نَفْيسِ إِلَ سُ إِينِّ رَ ـنَ ، وَ بِّ أَيْ ـا رَ : يَ اءُ ـقَ يْـهِ الشَّ لَ بَ عَ تـِ نْ كُ ولُ مَ يَقُ هِ. فَ ذِ لُوا هَ خُ ادْ
                                                            

السلسـلة  « ) و 8811رقـم  ( » صـحيح الجـامع  «فـي   و صححه األلبـاني  ) بعد الحديث السابق.4/24د  (احم -1
 )1434شماره حديث ( »الصحيحة
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مُ فِ  حَّ يَـتَقَ ـ فَ يضِ ةُ يَمْ ادَ عَ يْهِ السَّ لَ تِبَتْ عَ نْ كُ مَ الَ وَ ؟! قَ رُّ نَّا نَفِ ا كُ نْهَ مِ ا وَ لُهَ خُ ـولُ نَدْ يَقُ ا؛ فَ ـعً ِ ـا مُرسْ يهَ

يَةً  صِ عْ مَ يبًا وَ ذِ دُّ تَكْ يلِ أَشَ سُ تُمْ لِرُ نْ : أَ اىلَ عَ تَ كَ وَ بَارَ الءِ ، تَ ؤُ لُ هَ خِ يُدْ ـفَ الءِ النَّارَ الْ ؤُ هَ نَّةَ وَ  .)108F1(»جَ

كسي كه در دوران ، مجنون، ند: طفل و خردسالشو ميروز قيامت چهار گروه آورده «
اهللا ، نـد كن مـي مام اين افراد براي دفاع از خـود داليلـي ذكـر    ت، پير و فرتوت، فترت مرده

و خطاب به اين چهار گـروه  ، دده ميبه شعله هايي از آتش فرمان ظهور  تعالىتبارك و 
، خودم بسوي شما پيـام رسـانم  ، برانگيختم، يد: براي بندگانم پيامبراني از خودشانگو مي

ما از آتش فـرار  ، گويند: پروردگارا، ندآنان كه اهل شقاوت هست، در اين آتش وارد شويد
ند و بـا  كن مياطاعت ، چگونه به آن وارد شويم؟! آنان كه اهل سعادت هستند، مي كرديم

، كساني كه از فرمان سرپيچي كرديد( يد:شماگو مي تعالىند؛ اهللا شو ميسرعت وارد آتش 
عصـيان   و به آتش وارد نشـديد) پيـامبران مـرا بيشـتر تكـذيب مـي كرديـد و مرتكـب        

گروهي كه وارد آتش شدند به بهشـت مـي رونـد و گروهـي كـه وارد آتـش       ، يدشد مي
 »نشدند به جهنم مي روند.

﴿ در اين مورد ابن كثير احاديثي را در تفسير آيه              

﴾  :ذكر نموده است؛ ].۱۵[اإلسراء)
109F

طريق ( در كتابهمچنين عالمه ابن القيم  )2

الهجرتين) در مبحث طبقات المكلفين پيرامون موضوع فوق به تفصيل سخن گفته 
(است.

110F

3( 
بدون ترديد دين اسالم از آغاز ظهورش در تمام دنيا در شرق و غـرب انتشـار يافتـه    
است و همه ي مردم از دعوت آن باخبر شده اند؛ بنابراين كسـاني كـه دعـوت بـه آنـان      

                                                            
رواه أبويعلي و البزار بنحوه، و ): « 7/216»  (مجمع الزوائد«). قال الهيثمي في 4224» (مسنده«ابو يعلي في  -1

 ».فيه ليث بن أبي سليم و هو مدلس، و بقية رجال أبي يعلي رجال الصحيح
 )33-3/29ر.ك تفسير ابن كثير  ( -2
 ) و پس از آن570ص  (» طريق الهجرتين«ر.ك كتاب  -3
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عـذري از آنـان پذيرفتـه    ، ذيرش اسالم سر باز زده و عناد ورزيده اندرسيده باشد و از پ
 نيست.

كساني كه در مورد اسالم اخبار نادرستي به آنان رسيده است وظيفـه داشـتند تحقيـق    
با وجود قدرت بر اين كار بدليل اين كه تحقيق و بررسي ننموده اند بعنوان كساني ، كنند

بنـابراين روز قيامـت عـذري    ، كوتـاهي كـرده انـد   ند كه در انجام وظيفـه  شو ميشناخته 
 نخواهند داشت.

الم ص     -يخ ابن جبرينش بـا  79/80( فتاوي و احكام في نبـي اهللا عيسـي عليـه السـ (
 كوشش: علي العماري

 ] حكم فرزندان كفار43[

 فرزندان كفار روز قيامت چه سرنوشتي خواهند داشت؟ س:

روز قيامت آنان را مورد امتحان قـرار   الىتعاهللا ، نظر صحيح علما بر اين است كه ج:
بـه جهـنم مـي    ، چنانچه نافرماني كردند، اگر اطاعت نمودند به بهشت مي روند، دده مي

لِنيَ  اللَّـهُ «روند. اين گفتار رسول اهللا  امِ انُوا عَ لَمُ بِامَ كَ در ( داناتر است كـه  تعالىاهللا « )111F1(»أَعْ

فرزنـدان   ي بارهشخصي است كه از ايشان در  در جواب »دنددا ميآينده)چه عملي انجام 
 ؤال شده بود.    كفار س

 وآله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق. و صلي اهللا علي نبينا محمد       
 )3/365( انجمن دايمي پژوهشهاي علمي و افتا            

 ] حكم كسي كه در خردسالي بميرد44[

د نيك بخـت اسـت يـا    شو مييش نوشته د پس از تولد نوزاد بر پيشانشو ميگفته  س:
 در اين صورت آنان كه در خردسالي بميرند حكمشان چيست؟، بدبخت
در دنيا حكم چنين كودكاني حكم خانواده ي آنان است؛ اگر از مسـلمانان بودنـد    ج:

د و در آخـرت  شـو  مـي تشريفات ويژه ي مسلمانان از غسل و نماز در مورد آنـان اجـرا   
                                                            

 ).2260،2659)، مسلم  (6598،6597،1384،1383لبخاري  (ا -1
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اگر از جمـع مشـركان باشـند در امـور دنيـا همچـون بقيـه ي        ، دحكم مسلمانان را دارن
لَّى   مشركان غسل و نماز ندارند؛ زيرا تابع مشركان هستند؛ بدليل اين كه پيـامبر  صـ ـه  اللـَّ

لَّمسو هلَيم«در مورد كشته شده گان فرزندان مشركان فرمود:  ع ـنهُ م مِ ايشـان از آنـان    »هُ

(هستند.
112F

 د؛ بدليل اين كه از پيامبرشو مي واگذار تعالىبه اهللا  رشاندر آخرت نتيجه ي كا )1

هصلَّى  امَ  اللَّــهُ «فرمودنـد:  ، در مورد فرزندان مشركان پرسيده شد علَيه وسلَّم اللـَّ لَـمُ بـِ أَعْ

لِنيَ  امِ انُوا عَ  دند.دا ميدر آينده)چه عملي انجام ( داناتر است كه تعالىاهللا  )113F2(»كَ

 وآله و صحبه و سلم، التوفيق. و صلي اهللا علي نبينا محمد و باهللا       
 )3/365( انجمن دايمي پژوهشهاي علمي و افتا            

 ] تأثير گناهان كبيره در ايمان45[

گناهان كبيره در ايمان چه تأثيري دارند؟ آيا در تمسك فرد به ديـن اسـالم تـأثير    س:
 دارند؟
سخن چيني؛ و ديگر ، غيبت، ربا، قتل ناحق، رابش، بله؛ گناهان كبيره همچون زنا ج:

ايمـان ضـعيف   ، بـر اثـر ارتكـاب گناهـان    ، گناهان در ايمان و توحيد افراد مؤثر هسـتند 
شخص با انجام دادن گناهان كبيـره از ايمـان   ، اهل سنت و جماعت ي عقيدهد. در شو مي

ل و جـايز بدانـد   د و هميشه در جهنم نمي ماند مگر زماني كه گناه را حالشو ميخارج ن
نافرماني پـدر  ، سرقت، كه مسلمانان را با انجام گناه كبيره همچون زنا، بر خالف خوارج

نـد خـوارج در   كن مـي تكفير ، كه آن را حالل نداند هرچندو مادر و بقيه ي گناهان كبيره 
 اين مسئله مرتكب اشتباه بزرگي شده اند.

يست ولـي فـردي نـاقص االيمـان     كه كافر ن هرچندمرتكب گناه كبيره نزد اهل سنت 
، از همين رو در شريعت اسالم براي زناكار صـد تازيانـه شـالق و يكسـال تبعيـد     ، است

حد سرقت قطـع  ، حد شرابخوار شالق است نه قتل، بعنوان حد شرعي تعيين شده است
                                                            

 ).1745). مسلم (3012،3013بخاري ( -1
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ند بايد شخص شد ميچنانچه زنا و شراب و دزدي منجر به كفر اكبر ، دست است نه قتل

هصلَّى  ؛ زيرا پيامبرشد ميكشته  تُلُوهُ «فرمود:  علَيه وسلَّم اللـَّ اقْ لَ دِينَهُ فَ نْ بَدَّ كسي كه ( )114F1(»مَ

 دينش را تغيير داد او را بكشيد).
د بلكـه ايمـان را نـاقص و ضـعيف     شـو  مـي بنابراين ارتكاب معاصي منجر بـه كفـر ن  

تكبين اين گناهان حد شرعي اجرا دستور داده است تا بر مر تعالىند؛ از اين رو اهللا كن مي
 شود تا توبه كنند و از محرمات دست بردارند.

معتزله معتقدند كه فرد گناهكار در منزلتي بين منزلتين قرار دارد و اگر در هنگام 
معتزله در مورد هميشه جهنمي بودن ، انجام معصيت بميرد براي هميشه جهنمي است

معتزله و خوارج هر دو در ، مخالف هستند گناهكار با خوارج موافق و با اهل سنت
كه گناهكار ايمانش ضعيف است و ، اشتباه هستند قول صحيح نظريه ي اهل سنت است

و براي هميشه همچون كفار در ، اما كافر نيست، بر او است تعالىخشم و غضب اهللا 
د يا به است كه او را ببخش تعالىبلكه آينده ي او در مشيت اهللا ، جهنم باقي نمي ماند

هصلَّى  سپس او را از جهنم نجات دهد. احاديث پيامبر، مقدار جرمش عذابش دهد  اللـَّ
لَّمسو هلَيتعالىمؤيد همين مطلب است بر خالف نظريه ي خوارج و معتزله؛ اهللا  ع 

 ﴿ د:فرماي مي                      ﴾  :۴۸[النساء.[ 

اين را كه براي او شريك قائل شوند نمي بخشد و آنچـه فروتـر از    تعالىمسلماً اهللا «
 ».آن باشد براي هر كه بخواهد مي بخشد

شت بر او حرام كسي كه با شرك از دنيا رود براي هميشه در جهنم مي ماند و به

﴿ تعالىي اهللا  است؛ بدليل فرموده                

             ﴾  :۷۲[مائده.[  

اهللا بهشت را براي او حرام كرده است و جايگاه ، هر كس شريكي براي اهللا قرار دهد«
 »او دوزخ است و ستمكاران يار و ياوري ندارند.

                                                            
 )307بخاري ( -1
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 ﴿ فرموده:» تعالي اهللا«                     

                      ﴾  :۱۷[توبه.[ 

كه بـه كفـر خـويش گـواهي     در حالي ، مشركان حق ندارند مساجد اهللا را آباد كنند« 
جاودانه خواهنـد  ، دوزخ)( و بي ارزش) شده؛ و در آتش( اعمالشان نابود ها آنند! ده مي

 ».ماند. آيات در اين مورد بسيارند
مدتهاي طوالني تا آن ، ي گناهكار براي هميشه در جهنم نمي مانند بلكهها انسان

ورت گناهكارانِ با ايمان هنگام كه مشيت الهي بر آن باشد خواهند ماند؛ در هر ص
در جهنم عذاب مي بينند بر عكس كفار كه بصورت ، طوالني هرچند، بصورت موقت

در مورد مشرك و ، ي فرقان در سوره تعالى دائمي در جهنم خواهند ماند؛ آن گونه كه اهللا

﴿ قاتل و زاني بيان فرموده است:                  

﴾ ] :۶۹، ۶۸الفرقان.[  

] چنين كسي عـذاب او در قيامـت   68و هر كس چنين كند مجازاتش را خواهد ديد[«
 ».و با خواري هميشه در آن خواهد ماند، رددگ ميمضاعف 

موقتي است كه داراي نهايت است. اما ، ذكر شده، هميشه ماندن، آنچه در آيه بعنوان
 عزوجل در مورد آن گونه كه اهللا، ميشه و ابد در جهنم خواهند ماندمشرك براي ه

﴿ ي بقره بيان فرموده اند: مشركين در سوره              

        ﴾  :۱۶۷[البقره.[ 

زا و انـدوهباري نشـان    را بـه صـورت حسـرت    هـا  آناعمـال   تعـالى اهللا اين چنين « 
 »خارج نخواهند شد) دوزخ( دهدو آنان هرگز از آتش مى

 ﴿ :دفرماي ميدر سوره ي مائده در حق كفار  تعالىاهللا         

                ﴾  :۳۷[مائده.[ 
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اهند از آتش خارج شوند ولي نمي توانند خارج شـوند و بـراي   خو ميپيوسته  ها آن« 
 ».مجازات پايداري است ها آن

 )134-132( ). ص:41( شماره، مجلة البحوث –شيخ ابن باز        

و ديدگاه شيخ ، در عقايد مذهب مرجئه» انجمن مباحث علمي و افتا« ي اعالميه] 46[
 مورد ايشاندر » ابن تيميه«االسالم

والصلوة والسالم علي من ال نبي بعده... و بعد: انجمن دائمي مباحث ، الحمدهللا وحده
علمي و افتا از چندين سؤال كننده استفاء اتي را دريافت نمود كه اين سؤاالت بصـورت  

) 5411( شـماره ، با شماره هاي ذيل موجود هسـتند » هيئت بلند پايه ي علما«امانت نزد 
ـــ. شـــماره7/11/1420مورخـــه ي   شـــماره .هــــ17/2/1421) مورخـــه ي 1026( هـ

) 1650( شـماره  هـ8/3/1421) مورخه ي 1395( شماره .هـ7/2/1421)مورخه ي 1016(
) 2106( شـماره  .هــ 25/3/1421) مورخـه ي  1893( شـماره  .هــ 17/3/1421مورخه ي 
   .هـ7/4/1421مورخه ي 

مخفي در حال شـكل گيـري   موضوع سؤاالت: در اين اواخر عقايد مرجئه به صورت 
با اين شـيوه كـه   ، است. تعداد زيادي از نويسندگان براي اين منظور دست بكار شده اند

ند؛ كه خيلـي از مـردم   كن ميرا بصورت قطع و بريده نقل ، سخنان شيخ االسالم ابن تيميه
 در تعريف ايمان به اشتباه مي افتند.

و مقوله ي جداي از هم معرفي كنند تالش اين گروه بر آن است تا ايمان و عمل را د
يند: ايمان عبارت است از تصديق قلبـي منهـاي   گو ميبدين صورت كه در تعريف ايمان 

كه با اين تعاريف اعمـال  ، عمل؛ يا ايمان: تصديق قلبي و تلفظ شهادتين با زبان را گويند
ان كـافي  فقـط ايمـ  ، بـراي نجـات  ، اين گروه معتقدند، ندكن ميرا از تعريف ايمان خارج 

، دشو مياين اعتقاد باعث ، در نتيجه، دباش ميكه فرد تارك تمام اعمال اسال هرچند، است
مردم خيلي راحت دست به ارتكاب معاصي و محرمات بزنند و گرفتار شـرك و ارتـداد   

 شوند.
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براي نجـات تنهـا ايمـان كـافي اسـت ارتكـاب محرمـات و تـرك         ، در مكتب مرجئه
كساني كه بـه احكـام   ، نجات افراد ندارد؛ پس از تحقق ايمان واجبات تأثيري در ايمان و

اسالمي عمل نكنند باز هم روز قيامت اهل نجات هستند؛ اين تفكر با خطراتي كه جامعه 
د. از ده ميمسايل عقيدتي و عبادي را نيز تحت الشعاع قرار ، دكن ميي اسالمي را تهديد 

هاي نـاگوار آن را بـا دليـل از قـرآن و     شما انتظار مي رود حقيقت مذهب مرجئه و پيامد
سنت توضيح دهيد. لطفاً نظريه ي شيخ االسالم ابن تيميه را بصـورت مسـتند و مسـتدل    

 تا مسلمانان در اين زمينه بصيرت و آگاهي الزم را داشته باشند.، بيان نمائيد
 والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته)(             

 افتا پس از بررسي سؤاالت بشرح زير است:نظر انجمن مباحث علمي و 
و معتقدند: ايمان ، مبني بر اين كه اعمال از دايره ي ايمان خارج هستند، گفتار مرجئه

فقط تصديق قلبي را گويند؛ يا ايمان تصديق قلبي و اقرار با زبـان را گوينـد. از ديـدگاه    
ايمان هسـتند. بنـابراين   اين گروه اعمال جزو ايمان نيستند؛ بلكه اعمال شرط كامل شدن 

لَّى   و رسـالت رسـول اهللا  » اهللا«شخصي كه با قلبش وحـدانيت   صـ ـه لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـرا  ع
كـه واجبـات را تـرك كنـد و      هرچندو با زبانش اقرار نمود؛ مؤمن كامل است ، تصديق

كه هيچ عمل خيـري انجـام    هرچندمستحق دخول بهشت است ، محرّمات را انجام دهد
به ، محدود كردن كفر، از جمله، دشو مي؛ بر اين اعتقاد جاهالنه لوازم باطلي مترتب ندهد

كفر تكذيب و حالل شمردن قلبي؛ بدون هيچ ترديدي چنين اعتقادي باطـل و گمراهـي   
 و مخالفت با قرآن و حديث و مخالفت با تمام اهل سنت و جماعت است.، آشكار

و افـراد را  ، دكنـ  مـي دين را تجزيه ، شايدگ ميچنين اعتقادي دروازه ي شر و فساد را 
 د.كن ميدر پيروي از شريعت و رعايت تقوا بي توجه و بي پروا 

خـوب و بـد   ، دشـو  مـي امر به معروف و نهي از منكـر تعطيـل   ، با پذيرش اين اعتقاد
ي فاسد و فاسق و بي توجه ها انسانكسي كه پايبند به شريعت است با ، ندشو مييكسان 

زيرا بنا بر اعتقاد مرجئه گناهان تـأثيري  ، يردگ ميشريعت در يك مرتبه قرار به دستورات 
گناهان هر مقدار كه باشند به ايمان خلل نمي رسانند. از اين رو همواره ، در ايمان ندارند
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علماي اسالم چه در گذشته و چه در حال در رد اعتقاد مرجئه و بطالن نظرياتشان توجه 
عقايد عنوان مستقلي براي معرفـي فرقـه ي مرجئـه اختصـاص     ويژه اي داشته و در باب 

حتي در اين موضوع تأليفات مستقلي داشته اند از جمله شيخ االسالم ابن تيميه ، داده اند
 و ديگران.

(مي نويسد: عقيدة الواسطية)( ابن تيميه در كتاب
115F

1( 

ار از جمله ي اصول اهل سنت و جماعت اين است كه ديـن و ايمـان: گفتـار و كـرد    
ايمـان بـا   ، زبـاني و جـوارحي هسـتند   ، عملي قلبي، دين و ايمان، با قلب و زبان، هستند

 د.شو ميد و با معصيت كم شو ميطاعت و فرمانبرداري اضافه 
مي نويسد: اقوال سلف و ائمـه ي حـديث در تفسـير     )116F2(»كتاب االيمان«ابن تيميه در 

قـول و عمـل   ، ردي گويند: ايماندر موا، ايمان چنين آمده است: ايمان قول و عمل است
گفتار با زبان و اعتقـاد بـا قلـب و    ، و نيت و اتباع سنت است و در مواردي گويند: ايمان

 عمل با جوارح را گويند؛ كه همه ي اين تعاريف درست است.
(مي نويسد -رحمه اهللا-همچنين ايشان 

117F

عمل را از ايمـان حـذف   ، : زماني كه مرجئه)3
عمل مرجئه را انكار كردند. شكي نيست كه اين گفتار مرجئه  سلف به شدت اين، كردند

بـوده اسـت. مـردم در     هـا  آننستند از بـدترين اشـتباهات   دا ميكه ايمان مردم را يكسان 
 خشيت و علم برابر نيستند؛ بلكه در بسياري از موارد با هم تفاوت دارند.، حب، تصديق

(يدگو ميهمچنين ابن تيميه 
118F

خارج نمودن عمـل از ايمـان)   ( وع: مرجئه در اين موض)4
از بيان كتاب و سنت و اقوال صحابه و تابعين سرپيچي كردند. بر آرايشان و آنچه كـه از  

 د.باش ميتأويل كردند؛ نيز بر آن اعتماد نمودند كه اين روش اهل بدعت ، فهم لغت
                                                            

 ).39ص  (» طيةالعقيدة الواس«  -1
 ).162كتاب االيمان ص  ( -2
 )7/556،555»  (مجموع الفتاوي« ). أو 447ص  (» كتاب اإليمان األوسط« -3
 )114،113ص  (» كتاب اإليمان« -4
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و  مبني بر اين كه اعمال جزو حقيقت ايمان هستند و ايمان زياد، از جمله ي داليل

 ﴿ است كه فرموده: تعالىقول اهللا ، دشو ميكم             

                                

                          ﴾ ] :۲انفال - 

۴.[ 
ردد؛ گـ  ميدل هايشان ترسان ، نام اهللا برده شود هرگاهمؤمنان تنها كساني هستند كه « 

و تنهـا بـر   ، رددگـ  مـي ايمانشـان فـزون تـر    ، خوانده شود ها آنو هنگامي كه آيات او بر 
روزي  هـا  آنرند؛ و از آنچـه بـه   دا ميكه نماز را بر پا  ها آنند. كن ميتوكل  پروردگارشان

 ».هستند ها آنمؤمنان حقيقي ، آري)( ند.كن ميانفاق ، داده ايم

  ﴿ د:فرماي مي تعالىاهللا                   

                       

                                

                             

           ﴾  :۹ -۱[مؤمنون.[  

كـه از لغـو و    هـا  آنكه در نمازشـان خشـوع دارنـد. و     ها آنمؤمنان رستگار شدند. « 
كه دامـان خـود را از    ها آنند. و ده ميكه زكات را انجام  ها آنبيهودگي روي گردانند. و 
ند. تنها آميزش جنسي با همسران و كنيزانشان دارنـد كـه   كن ميآلودگي به بي عفتي حفظ 

ند. و هر كس غير اين طريق را طلب كند تجاوزگر شو ميمالمت ن ها آنبهره گيري از در 
 ».ندكن ميكه از نمازها مواظبت  ها آناست. و 
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هصلَّى  پيامبر ـ«فرموده اند:  علَيه وسلَّم اللـَّ ونَ الْ بْعُ عٌ وَ سَ نُ بِضْ عبَةٌ إِيامَ : شُ لُ ـوْ ـا قَ هَ ؛ أَعالَ

هَ إِالَّ  اطَةُ  ـهُ اللَّ الَ إِلَ ا إِمَ نَاهَ أَدْ ـوَ : وَ الْ يقِ نْ الطَّرِ ـأَذَ عَ نْ الْ بَةٌ مِ عْ يَاءُ شُ ـحَ نِ الْ  )119F1(»إِيامَ

معبود بر حـق جـز اهللا   ( قول: ال اله اال اهللا، برترين آن، ايمان هفتاد و چند شعبه دارد«
به برداشتن خاك و خاشاك از سر راه است. حيا شع، وجود ندارد) است و پائين ترين آن

 »اي از ايمان است.
(گويـد:  »كتاب االيمان«شيخ االسالم ابن تيميه رحمه اهللا در 

120F

اصـل ايمـان در قلـب     )2
ايمان عملي قلبي است؛ كه با تصديق و حب و انقياد به مرحله ي ظهور مي رسد. ، است

است در ظاهر بايد شكل عملـي بـه خـود گرفتـه و شـخص بـه        انسانآنچه كه در قلب 
عمل نمايد؛ در غير اين صورت يا اصالً اعتقادي وجود ندارد يـا ايـن    مقتضاي اعتقادش

، برخاسته، ندده مي) در ظاهر انجام ها انسان( ضعيف است. بنابراين اعمالي كه، كه اعتقاد
دليلـي و گـواهي بـر    ، از ايمان قلبي است كه اموري را تصديق نموده است. اعمال ظاهر

 هري شعبه اي از مطلق ايمان و بخشي از آن هستند.تأييد اعتقاد دروني هستند. اعمال ظا
(يد:گو ميابن تيميه 

121F

 بـه خـوبي  ، و مرجئه در باب ايمان كسي كه در نظريات خوارج )3
 بينديشد متوجه خواهد شد كه اعتقادات اين دو گروه مخالف با فرموده هـاي رسـول اهللا  

هصلَّى  ند كه اطاعت اهللا و رسول از تمـام  دا مياگر خوب بينديشد ، است علَيه وسلَّم اللـَّ
هصلَّى  ايمان است. پيامبر اين گونه نبود كه هر كس مرتكب گنـاهي شـد    علَيه وسلَّم اللـَّ

 او را تكفير كند.
هصلَّى  اگر فرض كنيم گروهي به پيامبر بگويند: هر چه شما از جانب  علَيه وسلَّم اللـَّ

بـا زبـان هـم كلمـه ي توحيـد را      ، ه ايد به آن ايمان قلبـي داريـم  براي ما آورد تعالىاهللا 
روزه ، انيمخـو  مـي يم؛ نمـاز ن كنـ  مـي انيم؛ امـا در هـيچ مـوردي از شـما اطاعـت ن     خو مي

وفـاي بـه عهـد    ، يمكنـ  مـي به امانت خيانت ، ئيمگو ميراست ن، يمكن ميحج ن، يريمگ مين
                                                            

 )35مسلم ( -1
 )7/644مجموع فتاواي ( -2
 )272كتاب االيمان. ص ( -3
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كـه دسـتور داده ايـد عمـل      به كارهـاي خـوبي  ، يمده ميصله ي رحم انجام ن، يمكن مين
هـر كـس از   ، يمكنـ  مـي با محارم خويش نزديكـي و نكـاح   ، ريمخو ميشراب ، يمكن مين

با ، با تو مي جنگيم، دستبرد مي زنيم ها آنبه اموال ، اصحاب تو را كه توانستيم مي كشيم
لَّى   د كه پيـامبر كن ميآيا هيچ عاقلي فكر ، يمكن ميدشمنان عليه تو مبارزه  ـ صـ ه   هاللـَّ لَيـع

لَّمسروز ، و ايمانتان هم كامـل اسـت  ، با اين وضعيت به آنان بگويد: شما مؤمن هستيد و
اميـدوارم هـيچ كـس از شـما وارد جهـنم نشـود؛ هـر        ، مكن ميقيامت براي شما شفاعت 

هصلَّى  ند كه پيامبردا ميمسلماني  رين فـت: شـما كـافرت   گ ميبه اين افراد  علَيه وسلَّم اللـَّ
لَّى   هستيد؛ اگر اين افراد توبه نمي كردند رسول اهللا تعالىافراد به دستورات اهللا  صـ ـه  اللـَّ

لَّمسو هلَيگردن همه را مي زد. ع 
شيخ االسالم ابن تيميه گويد: هرگاه واژه ي ايمـان در قـرآن و حـديث بـه صـورت      

ن آن برداشتن خـاك و خاشـاك از   و پايين تري» ال اله اال اهللا«برترين آن ، مطلق بكار رود
، دوسـت دارد داخـل در اسـم ايمـان اسـت      تعـالى سر راه است؛ بنابراين هرآنچه كه اهللا 

بصورت مطلق بكار روند  هرگاهيا دين اسالم ، دين، تقوي، نيكي)( همچنين واژه هاي بر
 ند كه مورد پسند اهللا عزوجل است.باش ميشامل تمام مواردي 

هصلَّى  ه از رسول اهللادر روايتي آمده است ك در مورد ايمان سؤال  علَيه وسلَّم اللـَّ

   ﴿ اين آيه را نازل فرمود: تعالىاهللا ، شد       ﴾  :البقره]

 »نيكى نيست.، آنكه رويهايتان را به مشرق و مغرب آريد« ].۱۷۷
مورد مدح و ستايش است كه همراه با عمل باشد. يد: ايماني گو مي ابن تيميه در ادامه

در هيچ موردي ايمان منهاي عمل مورد ستايش قرار نگرفته است. آنچه ذكر شد ديـدگاه  
، اگر كسي مطلبي غير از آنچه ذكر شد از ايشان نقـل كنـد  ، ابن تيميه در باب ايمان است

 به ايشان دروغ نسبت داده است.
: گروهـي بـدون هـيچ عمـل خيـري وارد بهشـت       اما آنچه كه در حديثي آمده اسـت 

د كه با وجود تـوان و  شو ميند؛ بايد گفت اين حديث بصورت عام شامل كساني نشو مي
بلكه اين حديث در مورد كساني اسـت كـه بنـا بـه عـذري      ، اعمال را ترك كنند، قدرت
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 و يـا معنـاي حـديث را بگونـه اي توجيـه نمـود كـه بـا        ، نتوانسته اند عملي انجام دهند
انجمن دايم پژوهشهاي علمي «نصوص محكم شرع و اجماع سلف صالح سازگار باشد. 

در مسـايل اعتقـادي نبايـد بـه جـدال و نـزاع       ، دكنـ  ميتوصيه ، در ضمنِ اين فتوا» و افتا
 را به جاهاي خطرناك و باريك مي كشاند. انسانزيرا اين كار ، پرداخت

ابهاي ائمه ي دين و سلف صالح كـه  مطالعه ي كت، به منظور فراگيري مسايل اعتقادي
انجمـن دايـم پژوهشـهاي    «الزامـي اسـت؛    اند      مطابق با منهج قرآن و سنت نگارش يافته 

از مطالعه ي كتابهاي مخالفين اهل سنت و جماعت و كتابهايي كـه جديـداً   » علمي و افتا
ه اند بر حـذر  توسط افرادي عالم نما كه علم را از مسير صحيح فرا نگرفته اند تأليف شد

 رد.دا مي
و با مخفي كاري در باب اصـول  ، بي پروا و بدون انديشه، اين افراد به اصطالح عالم

اعتقادات قلم فرسايي نموده اند و خود تفكرات مذهب مرجئه را پذيرفتـه و ديگـران را   
بـا ايـن   ، و از روي ظلم آن را به اهل سنت نسبت داده انـد ، ندده ميبه سوي آن دعوت 

و ظالمانه و ستمگرانه با قطع و بريده اقوال ابن تيميه ، مردم را در اشتباه انداخته اندشيوه 
و علماي سلف و با بهره برداري از سخنان اجمالي بدون در نظر گـرفتن مـوارد تفصـيل    

نصيحت ما به اين افراد اين اسـت كـه تقـوا پيشـه     ، مذهب خود را تقويت نموده اند، آن
و با اين مذهب باطل مسير صحيح را مسدود ، قي خويش باشندكنند و در فكر رشد و تر

د تـا  دهـ  مـي همه ي مسلمانان را هشدار » انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا«و ، نكنند
 فريب مخالفان اهل سنت و جماعت را نخورند.

 عمل صالح و فهم دين نصيب كند.، به همه علم سودمند تعالىاهللا 
 لي نبينا محمد وآله و صحبه اجمعين.و صلي اهللا و سلم ع          

 از كتاب   -انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا
 )14-7( التحذير من اإلرجاء و بعض الكتب الداعية إليه) ص( 
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حقيقه االيمان بين «در مورد كتاب » انجمن دائمي فتوا و مباحث علمي«ي اعالميه] 47[
در » جمعية الشريعة«از انتشارات ، لقادرتأليف: عدنان عبدا» المرجئة غلو الخوارج و تفريط

 كويت.

 علي من ال نبي بعده... و الصالة و السالم، الحمد هللا وحده
سؤاالتي در مورد كتاب مذكور در يافت نمود كه » انجمن دايمي مباحث علمي و افتا«

با شماره هـاي ذيـل موجـود     »هيأت بلند پايه ي علما«اين سؤاالت به صورت امانت نزد
 هـ. شماره ي8/3/1421، )مورخه ي1414( شماره .هـ9/2/1421) مورخه ي802( هستند

 هـ.18/3/1421) مورخه ي1709(
اعـالم نمـود كـه ايـن      پس از تحقيق و بررسـي » انجمن دايمي مباحث علمي و افتا«

كساني كه معتقدند عمل جزو حقيقت ايمـان  ، مذهب مرجئه است ي كنندهكتاب تقويت 
  تكميلي ايمان هستند.بلكه اعمال شرط ، نيست

نويسنده ي اين كتاب تالش كرده تا با دخل و تصرف در اقـوال علمـا و نقـل گفتـه      
) 9( آن گونـه كـه در صـفحه ي   ، هاي آنان تأييدي داشته باشد بر مـذهب باطـل مرجئـه   

در حالي كه گوينده ي آن ابو جعفـر  ، مطلبي را بنام امام احمد ابن حنبل نقل نموده است
 باقر است.

ايــن ، از جملــه، نــاويني را ذكــر نمــوده اســت كــه بــا توضــيحات مطابقــت نــداردع
مطلبـي از  ، در ادامـه ي همـين عنـوان   » اصل االيمان في القلب فقط من نقضه كفر«عنوان

مطـالبي را  ، شيخ االسالم ابن تيميه ذكر نموده كه با عنوان مـذكور هـيچ ارتبـاطي نـدارد    
) كتـاب از مجمـوع فتـاواي    9( در صفحه يبصورت قطع و بريده آورده است از جمله 

) مطلبـي را ذكـر   17ص( ابن قـيم » عدة الصابرين«) و از كتاب 7/644/7/377( ابن تيميه
حذف نموده اسـت. در صـفحه   ، نموده و ادامه ي مطلب را كه در رد اعتقاد مرجئه است

 ) نقـل نمـوده و قسـمتي را حـذف    11/87( ) سخن ابن تيميه را از مجموع فتـاوا 33( ي
) 7/638/639( ) نيز مطلبي از ابن تيميه از مجمـوع فتـاواي  34( نموده است در صفحه ي

) مطـالبي ذكـر و مـواردي را    7/494( ) از مجموع فتاواي ابـن تيميـه  37( و در صفحه ي
 »الصـالة «) پايـان سـخن ابـن قـيم را از كتـاب      38( حذف نمـوده اسـت. در صـفحه ي   
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) و در 969-3/967( »الصارم المسلول«ز كتاب ) و نيز پايان سخن ابن تيميه را ا59ص/(
 ) حذف نموده است.2/971( ) از كتاب مذكور67( صفحه ي

جالـب ايـن كـه    ، و خيلي موارد ديگر كه نويسنده كوشيده تا مرجئه را تقويـت كنـد  
بنـابراين الزم اسـت   ، انتشار داده است، اين كتاب را به اسم اهل سنت و جماعت، مؤلف

 و جلوي انتشار آن گرفته شود. اين كتاب توقيف شده
يم كـه در مـورد اشـتباهاتش تجديـد نظـر      كن ميما نويسنده ي اين كتاب را نصيحت 

 نموده و تقوا پيشه كند و به حق برگردد و از ضاللت و گمراهي خود را حفاظت كند.
 و صلي اهللا و سلم علي نبينا محمد وآله و صحبه اجمعين       

 اي علمي و افتا.انجمن دائم پژوهشه         
 )24-23( ص». التحذير من إال رجاء و بعض الكتب الداعية اليه«نقل از كتاب     

 »ضبط الضوابط«] هشدار در مورد كتاب 48[

والصـالة و السـالم علـي نبينـا محمـد و علـي آلـه و صـحبه         ، الحمد هللا رب العلمين
 اجمعين... و بعد.

بط الضـوابط فـي االيمـان و نواقضـه)     ض( كتابي به اسم» انجمن مباحث علمي و افتا«
متوجه اين واقعيـت  ، را مورد مطالعه و تحقيق قرار داد» احمد بن صالح الزهراني«تأليف 

زيـرا بـه اعتقـاد    ، شد كه اين كتاب در تأييد مذهب باطـل مرجئـه نگـارش يافتـه اسـت     
جـزو   -كه دين اسـالم بـه آن امـر نمـوده اسـت      -اعمال ظاهري، نويسنده ي اين كتاب

اهل سنت و جماعت اسـت. اهـل سـنت     ي عقيدهقيقت ايمان نيستند؛ و اين برخالف ح
كـه  ، يعني: گفتار با زيان و اعتقاد با قلب و عمل با جوارح و اعضا، معتقد است كه ايمان

بنايراين جلوي انتشار چنين كتـابي بايـد گرفتـه    ، با اطاعت افزوده و با معصيت كم شود
ز عمل خود پشـيمان شـده و توبـه كننـد. بـه مسـلمانان       شود. مؤلف و ناشر اين كتاب ا

يم تا از محتويات اين كتاب كه مروج مذهب باطل مرجئـه اسـت خـود را    ده ميهشدار 
دور نگه دارند و به منظور حمايت و صيانت از اعتقادات خويش خود را از آن بر حـذر  

چـه رسـد بـه    ، علمـا باشـند   -علمي و اعتقـادي  -بلكه همواره مواظب لغزشهاي، دارند
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اشتباهات طالب درجه ي پائين كه هنوز علم را از منابع اصلي و مـورد اعتمـاد حاصـل    
 نكرده اند؛ اهللا عزوجل همه را در تحصيل علم نافع و عمل صالح تو فيق دهد.

 و صلي اهللا و سلم علي نبينا محمد وآله و صحبه اجمعين          
 و افتا؛ از كتاب فتاواي انجمن دايم پژوهشهاي علمي          
 )19( التحذير من االرجاء و بعض الكتب الداعيه اليه) ص(         

 »صيحة نذير«و كتاب » التحذير من فتنة التكفير«] هشدار در مورد كتاب 49[    

انجمن دايم پژوهشـهاي  «.. اما بعد: .الحمد هللا و الصالة و السالم علي من ال نبي بعده
علـي  «سؤاالتي از مفتي عام در رابطه با دو كتاب فوق تـأليف مطلع شد كه ، »علمي و افتا

» هيأت بلند پايه ي علما«پرسيده شده كه اين سواالت بصورت امانت نزد » حسن الحلبي
) 2929( و شـماره  .هــ 13/5/1421) مؤرخه ي 2928( با شماره هاي ذيل موجود هستند

 .هـ13/5/1421مورخه ي 
ند كه مرجئه معتقدند كه عمـل شـرط   ده مي دو كتاب مذكور دعوت به مذهب مرجئه

 اين عقيده را به اهل سنت نسبت داده است.، نويسنده، صحت ايمان نيست
اساس اين دو كتاب مطالب تحريف شده اي است كه به شيخ االسـالم ابـن تيميـه و    

همـه را مـورد رحمـت     تعالىحافظ ابن كثير و برخي از علما نسبت داده شده است. اهللا 
دهد. علماي دلسوز و خيرخواه به منظور آشـنايي خواننـدگان و بـه منظـور      خويش قرار

پـس از  » انجمـن «موضوع اين دو كتاب را پيگيـري كـرده انـد...    ، تشخيص حق از باطل
بـه  » علي حسـن الحلبـي  «تأليف » التحذير من فتنه الكفر«تحقيق و بررسي مطالب كتاب 

مطالب كتاب را به ترتيب ذيل تقسـيم  ، اضافه ي اقوال علما در مقدمه و پاورقيهاي كتاب
 بندي نموده است.

مؤلف كوشيده است تا در اين كتاب مذهب باطل مرجئه را تقويت كند كه كفـر   -1
 ) پـاورقي 6( تكذيب و حالل دانسـتن قلبـي؛ صـفحه ي   ، د به كفر انكاركن ميرا محدود 

 ).22( و صفحه ي، )2(
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هل سنت است. از ديدگاه اهل سنت ا ي عقيدهمرجئه در اين مورد مخالف با  ي عقيده
كفر بـا شـك و ترديـد در    ، كفر عملي، كفر گفتاري، از: كفر اعتقادي، موارد كفر عبارتند

 امور شرع.

) نقـل  13/118( »البدايـة و النهايـة  «در » ابن كثيـر «نويسنده ي كتاب مطلبي را از -2
ن اساسـي  چنگيز خـان در قـانو  «) چنين نوشته است كه 15( در حاشيه ي صفحه، نموده

مـا بـه   » بنابراين كـافر شـدند.  ، است تعالىموسوم به ياسا مدعي شد كه آن از جانب اهللا 
چنـين مـوردي وجـود    ، آدرسي كه مؤلف اين كتـاب حوالـه داده بـود مراجعـه نمـوديم     

 نداشت.

) كتاب به دروغ به شيخ االسالم ابـن تيميـه چنـين نسـبت     18، 17( در صفحه ي -3
مگر زماني كـه ايـن كـار از روي    ، دشو ميكفر محسوب ن، يداده است. تغيير حكم شرع

 اعتقاد و حالل دانستن باشد.، معرفت
زيـرا ايشـان ناشـر مـذهب     ، اين دروغي است كه به ابن تيميه نسبت داده شده اسـت 

در حـالي كـه آنچـه بـه ايشـان نسـبت داده شـده        ، سلف و اهل سنت و جماعت هستند
 مذهب مرجئه است.

تحكـيم  «ور نوشته ي شيخ محمد بـن ابـراهيم را در رسـاله ي   تحريف ايشان منظ -4
شـيخ  » التحذير مـن فتنـة التكفيـر   «بنا به اعتقاد نويسنده ي اين كتاب ». القوانين الوضعيه

در حالي كه سـخن  ، استحالل قلبي را بعنوان يك شرط پذيرفته است، محمد ابن ابراهيم
فـق بـا اعتقـاد اهـل سـنت      شيخ محمد ابن ابراهيم خيلي واضـح و روشـن اسـت و موا   

 وجماعت است.
نـد مراجعـه   كن ميبرسخنان اهل علم تعليقاتي را ذكركرده كه به هيچ وجه صدق ن -5

 ).2( ) پاورقي110(، )21( ) پاورقي109( ) صفحه1( ) پاورقي108( شود به صفحهاي
آسـان و  ، امري ساده، مسئله ي حكم بغيرآن چه كه اهللا نازل فرموده، دراين كتاب -6

نوشـته شـده اسـت.    ، )1( ) پاورقي5( بخصوص درصفحه ي، توجيه شده است، طحيس
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توجه و اهتمام به محقق ساختن توحيد مشابهت با شيعه ي روافض است؛ كـه اشـتباهي   
 بسيار بزرگ است.

از همين مؤلف مانند كتاب سابقش در تأييد مذهب مرجئه و » كتاب صيحة نذير« -7
 با همان سبك نگارش يافته است.

رد چاپ و نشر وتوزيع اين كتـاب  دا مياعالم » انجمن دائمي فتوا و مباحث«بنابراين 
باطل مرجئه جـايز نيسـت. مـا وظيفـه ي      ي عقيدهبدليل تحريف مسايل اعتقادي وتبليغ 

نيم به نويسنده ي اين دوكتاب نصيحت كنيم تا تقـواي الهـي را پيشـه كننـد و     دا ميخود
ه حقيقت منحرف نسازند. از علماي مـورد اعتمـاد و   مسلمانان بخصوص جوانان را از را

و بدانند كه علم نزد صـاحبش امانـت   ، صحيح اسالمي كسب علم نمايند ي عقيدهداراي 
 انتشارعلم بايد در مسيركتاب و سنت باشد.، است

 تأليف مراد شكري» إحكام التقرير في أحكام التكفير«] هشدار در مورد كتاب 50[  

   :.. و بعده.والسالم علي من ال نبي بعده الحمد هللا و الصلوة
انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا با خبر شدند كه آقاي ابراهيم حمـداني از مفتـي   

استفتاء نموده اند؛ الزم بـه ذكـر اسـت كـه ايـن       )شيخ عبد العزيز بن عبداهللا بن باز( عام
صـورت امانـت   ه.ج نـزد هيـأت فتـوا بـه      1/2/1419)مورخـه  942( استفتاء با شماره ي

جنـاب آقـاي مفتـي عـام عربسـتان      ( موجود است. متن استفتا عبارت است از ايـن كـه:  
.. پـس  .اهللا و بركاتـه  رحمه.. السالم عليكم و .سعودي شيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

از سالم: جناب شيخ: ما در كشـور عربسـتان سـعودي از نعمتهـا و موهبتهـاي فراوانـي       
مـذهب  ، امـا در مسـأله تكفيـر   ، نعمـت توحيـد اسـت    ها آنبرترين برخوردار هستيم كه 

 يم.كن ميخوارج و مرجئه را به شدت رد 
تـاليف  » إحكام التقرير في أحكام التكفيـر «در اين روزها كتابي به دست من به نام در 

متوجه شدم كـه نويسـنده ي    )پس از مطالعه كتاب( آقاي مراد شكري اردني تبار؛ رسيد.
شريعت نيست. ايشان در اين كتاب مذهب غالة مرجئـه را موضـوع مـورد    آن از علماي 

بحث قرار داده اند. مبني بر اينكه مورد كفر تنها محدود به كفر تكذيب اسـت؛ در حـالي   
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كه اين اعتقاد بر خالف عقيده اهل سنت و جماعت و فتواي علماي عربستان است؛ زيرا 
ود. از شـما تقاضـا داريـم    شـ  ميذيب تقسيم اعتقادي وتك، كفر به انواع كفر زباني؛ عملي

دراين مورد توضيح دهيد تا احدي فريفته ي مطالب اين كتـاب نشـود و از طرفـي ايـن     
كتاب منسوب به جماعت سلفيهاي اردني است. در پناه پروردگار باشيد. والسالم علـيكم  

 اهللا و بركاته.)رحمهو
 ين پاسخ دادند:هيأت فتوا پس ازتحقيق و برسي در جواب اين سوال چن 

پس از آگاهي از اين كتاب متوجه شديم كه موضوع مورد بحـث آن مـذهب مرجئـه    
است مبني بر اين كه مسئله ي تكفير محدود به كفر تكذيب و انكار اسـت. انتشـار ايـن    
مذهب باطل به اسم مذهب اهل سنت و جماعت و انتساب آن به علماي سلف محـدود  

قت است و تضليل ذهن جوانان و نو باوگان اسـت. در  اهل تحقيق بيانگر جهالت به حقي
اند. رسـ  ميواقع اين عقيده ي مرجئه است كه معتقدند با وجود ايمان هيچ گناهي ضرر ن

از ديدگاه مرجئه ايمان عبارت اسـت از تصـديق قلبـي و كفـر عبـارت اسـت از مجـرد        
مسئله ي تكفيـر  تكذيب. مرجئه دچار تفريط كامل شده اند كه در مقابل آنان خوارج در 

مبني بر اين كه مر تكب گناه كبيره كافر است). مرجئه و خوارج هردو ( به افراط رفته اند
ود. اهللا تعالي اهـل  ش مياز مذاهب باطل هستند كه لوازم باطلي بر اين دو مذهب مترتب 

سنت و جماعت را هدايت نصيب فرمود كه در مسئله ي تكفيرراه اعتـدال و حقيقـت را   
و از افراط و تفريط بـه دور ماندنـد. اهـل سـنت حرمـت آبـروي مسـلمانان و        پيمودند 

قداست دين را حفظ كردند؛ زيرا معتقدند تكفيرهيچ مسلماني جايز نيست؛ مگر با حق و 
 همراه با دليل.

ترك اعتقاد و شك وترديـد صـورت   ، فعل، اند با قولتو مياهل سنت معتقدند تكفير 
 نت آمده است.پذيرد. آنگونه كه در قرآن و س

بنا بر مطالب فوق چاپ و نشر اين كتاب ناجايز است. انتساب مضامين باطـل آن بـه   
نويسنده و ناشـر ايـن    قرآن و سنت و به عنوان عقيده ي اهل سنت امري نادرست است.

ود. بايد توجه نمود كساني كـه  ش ميكتاب بايد توبه كنند؛ زيرا توبه سبب مغفرت گناهان 
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ص و مهارتي كسب نكـرده انـد حـق ندارنـد در حـوزه ي چنـين       در علوم شرعي تخص
مسايلي وارد شوند زيرا ضرر و مفاسد عقيدتي چنين كاري بـه مراتـب بيشـتر از نفـع و     

 اصالحي است كه مد نظر دارند.
   آله و صحبه وسلموصلي اهللا علي نبينا محمد و  و باهللا التوفيق...       

 برگرفته از كتاب  -ي و افتاانجمن دايم پژوهشهاي علم          
 )18-16( التحذير من اإلرجاء و بعض الكتب الداعية إليه) ص(       

 ] استفسار از كتاب هاي مفيد51[

شـرح حـديث النـزول) از    ( منهـاج السـنة)و كتـاب   ( ديدگاه شما در موردكتـاب  س:
 تأليفات ابن تيميه چيست؟

باسبكي زيبا و بسـيارقوي همـراه    اين دوكتاب از بهترين كتابهاي علمي هستند كه ج:
نظريات مخالفين و اهل باطل را مورد نقد و بررسي قرارداده اند و از عقيـده  ، با استدالل

نيم تاكنون كتابي در نقد عقيده ي روافـض  دا ميي صحيح دفاع نموده اند تا جايي كه ما 
حــديث شــرح ( ( منهــاج الســنة))تأليف نشــده اســت و كتــابي بهتــر از كتــاب( ( ماننــد
 )در اين موضوع نگارش نيافته است.)النزول
 ..وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه وسلم.و باهللا التوفيق      

 )2/175( انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا          
 ]معرفي كتاب هاي عقيدتي52[       
 چه كتاب هاي در بيان مسايل عقيدتي مفيد هستند؟ س:

ر مسايل عقيدتي به نسبت افراد و سـطح معلوماتشـان متفـاوت    كتاب هاي مفيد د ج:
ناسـد و بـه آنـان دسترسـي دارد     ش مـي اند با مراجعه به علمايي كه تو مياست. هر فردي 

العقيدةالواسـطية) بـا   ( ان اين كتاب ها را نام برد:تو ميراهنمايي بخواهد. به طور خالصه 
كتاب التوحيـد)  (، العقيدةالطحاوية) شرح(، استفاده از شروحي كه برآن نوشته شده است

تيسـير العزيـز   ( فـتح المجيـد) و  ( تأليف شيخ محمد بن عبدالوهاب همـراه بـا شـرح آن   
 التدمريـة) و ( كشف الشـبهات و ثالثـة األصـول) از محمـد بـن عبـدالوهاب.      (، الحميد)
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النونيـة  العقيـدة  ، كتاب التوحيد) از ابن خزيمه(، الحموية) تأليف شيخ االسالم ابن تيميه(
 همراه با شرح آن.

بايد دانست كه بهترين و ارزشمندترين كتاب قرآن مجيد است. قرآن كالم الهي در 
ويد. گ ميبرگيرنده ي عقيده ي صحيح است و به بهترين وجه استدالل مخالفان را پاسخ 

يم كه به كثرت قرآن را تالوت كنيد و بكوشيد تا معناي آن را كن ميما شما را سفارش 
اند رس ميرا به خير و خوبي  انسان، و قرآن، ميد؛ زيرا قرآن مركز نور و هدايت استبفه

قُرْآنَ الْـإِنَّ هذَا «د. آن گونه كه اهللا تعالي فرموده است: كن ميو از شر و بدي حفاظت 
مأَقْو يي هلَّتي لدهاين قرآن به راهى هدايت مى كند كه آن استوارتر «] 9[اسراء: »ي

 »است
 

 و باهللا التوفيق و صلي اهللا نبينا محمد و آله و صحبه وسلم       
 )2/875( انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا       

  ] اموري كه در مقابل وسوسه هاي شيطان پيرامون مسايل عقيدتي مفيد است.53[

در مسايل اعتقـادي از جملـه ذات اهللا و امـور تكـويني دچـار       انساندر مواردي  س:
 در چنين مواردي چه بايد كرد؟، ودش ميوسه هاي شيطان وس

هصلَّى  در اين موضوع از رسول اهللا ج: سؤال شد. در صحيح مسلم به  علَيه وسلَّم اللـَّ

ـىلَّ « روايت ابوهريره رضي اهللا عنه آمده است: ابِ النَّبِيِّ صَ حَ نْ أَصْ اءَ نَاسٌ مِ يْـهِ  اللَّــهُ جَ لَ عَ

أَ  لَّمَ فَسَ سَ لَّمَ بِهِ وَ تَكَ ا أَنْ يَ نَ دُ اظَمُ أَحَ تَعَ ا يَ نَا مَ سِ نْفُ دُ يفِ أَ ا نَجِ وهُ إِنَّ وا: ، لُ ـالُ ؟ قَ ُوهُ متُ ـدْ جَ ـدْ وَ قَ : وَ ـالَ قَ

مْ  يحُ قَ ، نَعَ ِ اكَ رصَ : ذَ ـالَ نِ الْ  .)122F1(»إِيامَ

هصلَّى  از ياران پيامبر، گروهي از مردم« ، پرسـيدند نزد ايشان آمدنـد و   علَيه وسلَّم اللـَّ
لَّى   افكاري) را مي يابيم كه گفتن آن بر ما دشوار است. پيـامبر ( ما در وجود خودمان صـ

                                                            
 )132مسلم  ( -1
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ه صلَّى  پيامبر، د؟ گفتند: بلهاي كردهفرمودند: آيا شما آن را يافته و احساس  علَيه وسلَّم اللـَّ
ه  فرمود: اين صريح ايمان است.  وسلَّم علَيه  اللـَّ

بْ « نْ عَ ئِلَ النَّبِيُّ  اللَّـهِ دِ عَ الَ سُ ىلَّ قَ لَّمَ  اللَّـهُ صَ سَ يْهِ وَ لَ ـنْ  عَ ــعَ ضُ الْ ـْ : تِلْـكَ حمَ ـالَ ةِ قَ سَ وَ سْ وَ

ـ نِ الْ  .)123F1(»إِيامَ

لَّى   در روايتي از عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه آمده است كه پيامبر صـ ـه ه   اللـَّ لَيـع
لَّمسفرمود: اين خود ايمان است. و 
لَّى   ز ابوهريره رضي اهللا عنـه روايـت اسـت كـه رسـول اهللا     ا  صـ ـه لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـع 

لَقَ «فرمودند: ا خَ ذَ : هَ الَ قَ تَّى يُ لُونَ حَ اءَ تَسَ الُ النَّاسُ يَ زَ ـ اللَّـهُ الَ يَ لْقَ الْ لَقَ ، خَ نْ خَ نْ اللَّـهَ فَمَ ؟ فَمَ

نْتُ بِ  : آمَ لْ يَقُ لْ يْئًا فَ لِكَ شَ نْ ذَ دَ مِ جَ  .)124F2(»اللَّـهِ وَ

ود: اهللا تعـالي مخلوقـات را   شـ  مـي ند تا جايي كه گفتـه  كن ميهمواره از مردم سؤال «
، پس چه كسي اهللا را آفريده است؟ هر كس از شما چنين موردي را يافـت ، آفريده است

 »  آمنت باهللا) به اهللا ايمان آوردم.( در جا بگويد:
ـه صلَّى  مده است كه رسول اهللادر روايتي ديگر از ابوهريره رضي اهللا عنه آ  ه   اللـَّ لَيـع

لَّمسا«فرمود:  و ذَ لَقَ كَ نْ خَ : مَ ولُ يَقُ مْ فَ كُ دَ يْطَانُ أَحَ أْيتِ الشَّ ا، يَ ذَ لَقَ كَ نْ خَ ـنْ ، مَ : مَ ـولَ قُ تَّـى يَ حَ

ذْ بِ  تَعِ يَسْ لْ هُ فَ لَغَ ا بَ إِذَ ؟ فَ بَّكَ لَقَ رَ يَنْتَهِ  اللَّـهِ خَ لْ  .)125F3(»وَ

ويـد: چـه كسـي ايـن را آفريـده      گ ميد و آي ميشيطان نزد يكي از شما ، بدون ترديد«
ويـد: چـه كسـي پروردگـارت را     گ مـي چه كسي آن را آفريده است؟ تا جايي كه  است؟

 »به اهللا تعالي پناه ببرد و از اين افكار باز بيايد.، آفريده است؟ چون كار بدين جا رسيد
                                                            

 )133مسلم  ( -1
 )134مسلم ( -2
 )214) و  (134) مسلم  (3274بخاري ( -3
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هصلَّى  آمده است كه پيامبردر روايتي ديگر از ابوهريره رضي اهللا عنه    علَيه وسلَّم اللـَّ

لَقَ «فرمود:  نْ خَ : مَ ولُ يَقُ مْ فَ كُ دَ أْيتِ أَحَ يْطَانَ يَ ـإِنَّ الشَّ : الْ ولُ يَقُ ضَ ؟ فَ لَقَ ، اللَّـهُ أَرْ نْ خَ : مَ ولُ يَقُ فَ

نْتُ اللَّـهَ  : آمَ لْ يَقُ لْ ا فَ ذَ نْ هَ ءٍ مِ ْ مْ بِيشَ كُ دُ سَّ أَحَ ا أَحَ إِذَ لِهِ  اللَّـهِ بِ  ؟ فَ سُ بِرُ  .)126F1(»وَ

ويد: گ ميويد: چه كسي زمين را آفريده است؟ گ ميد و آي ميشيطان نزد يكي از شما «
ويد: چه كسي اهللا را آفريـده اسـت؟ چـون يكـي از شـما متوجـه چنـين        گ مياهللا. سپس 
 »فوراً بگويد: آمنت باهللا و برُسله: به اهللا و پيامبرانش ايمان آوردم.، موردي شد

ـه صلَّى  از ابن عباس رضي اهللا عنه روايت شده كه گفت: شخصي نزد رسول اهللا   اللـَّ

ولَ «آمد و گفت:  علَيه وسلَّم سُ ا رَ ـهِ اللَّـهِ يَ سِ ِـدُ يفِ نَفْ ا جيَ نَ ـدَ ـءِ  -! إِنَّ أَحَ ْ ضُ بِاليشَّ ـرِّ عَ َنْ  -يُ ألَ

لَّمَ  تَكَ نْ أَنْ يَ يْهِ مِ بُّ إِلَ ةً أَحَ َمَ ونَ محُ كُ : يَ الَ قَ ؛ فَ ُ  اللَّـهُ بِهِ ربَ ُ  اللَّـهُ ، أَكْ ـربَ ُ  اللَّــهُ ، أَكْ ـربَ ــ، أَكْ دُ هللاَِِّ الْ مْ حَ

هُ إِىلَ  يْدَ دَّ كَ ي رَ ذِ ـالَّ ةِ الْ سَ وَ سْ  .)127F2(»وَ

مطلـب و مـوردي را احسـاس    ، اي رسول اهللا! يكي از مـا در وجـود و روان خـود   « 
از ايـن كـه آن را بـر زبـان      بهتر اسـت ، د كه اگر وجودش سوخته و خاكستر شودكن مي

لَّى   پيامبر، بياورد صـ ـه لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـسـپاس  ، اهللا اكبـر ، اهللا اكبـر ، فرمودنـد: اهللا اكبـر   ع
 »و كاهش داد).( پروردگاري را سزد كه مكر شيطان را در حد وسوسه رد نمود

 بـي و مضامين احاديث فوق بيانگر اين نكات است كه افكاري كه در مورد مسايل غي
از وسوسه ي شيطان هسـتند تـا مسـلمان را    ، ذردگ مي انساناعتقادي) در ذهن و خيال (

 دچار شك و ترديد نمايند. العياذ باهللا.
هصلَّى  طبق ارشاد پيامبر، هرگاه شخصي گرفتار چنين وسوسه هاي شيطاني شود   اللـَّ

 اين گونه عمل نمايد:   علَيه وسلَّم
 .به اهللا پناه ببرد -1

                                                            
 )5/214(  ،)2/331) و احمد  (1341مسلم  ( -1
) و الطبراني في 10504-10503) و اللفظ له،  و النسائي في الكبري (5112) ابوداود (1/235،340احمد  ( -2

) و صـححه األلبـاني   147،6188) و ابن حبان في صـحيحه  ( 10838( 10/338) و الكبير (1090الصغير (
 )4264(  "صحيح سنن ابي داود"في 
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 از ادامه ي اين افكار باز بيايد.   -2
 بگويد: آمنت باهللا. بنا به روايتي ديگر بگويد: آمنت باهللا و رسله.   -3
بنابراين هرگاه در مورد ذات اهللا يا در قديم بودن جهان يا در عدم نهايـت جهـان يـا     

ايـن  در برانگيخته شدن از قبور و محال بودن آن يا در مورد ثواب و عقاب و مواردي از 
ايمـان مجمـل) الفـاظ    ( بصورت اجمـالي ، دچار وسوسه و خياالت شيطاني شديد، قبيل

 ايمان را تكرار كن.  

و علـی مـراد اهللا... ، و بام جـاء عـن اهللا، آمنت باهللابنابر آنچه كه در روايات آمده بگو: 

، قول بـهو ما علمت منه أ، و علی مراد رسول اهللا، آمنت برسول اهللا و بام جاء عن رسول اهللا

 و بام جهلتُ أتوقف فيه و أكِلُ علمه إلی اهللا.

منجر به شك و ترديـد و سـرگرداني   ، بايد دانست چنانچه اين وسوسه ها ادامه يابد 
 ود كه در واقع مقصد اصلي شيطان همين است.  ش مي

، بدون ترديد اگر فردي از اين وسوسه ها و تخيالت كوتاه نيايـد و آن را ادامـه دهـد   
د؛ امـا اگـر از   كنـ  ميود در نهايت از انجام عبادات صرف نظر ش ميك و ترديد گرفتار ش

از شر آن رهايي مـي يابـد.    "ان شاء اهللا "ابتدا ذهن خود را به آن مشغول نكرد و باز آمد
بايد توجه نمود كه اين وسوسه از طرف شيطان است تا مسلمان را گرفتار شك و ترديد 

 از شر شيطان به اهللا پناه برد و ابليس را از خود دور نمود.نمايد. بنابراين به كثرت بايد 
 )201-1/199( -الكنز الثمين -شيخ ابن جبرين           



 

 عقيده

 :فصل دوم
 اديان و فرق ضاله

 انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا در مورد فراخوان وحدت اديان ي بيانيه] 54[

و علی آله و صحبه و من تبعهم ، نبی بعده و السالم علی من ال ةاحلمد هللا وحده والصال

 . أما بعد:.بإحسان إلی يوم الدين

انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا در مورد سؤاالت و مقاالتي كـه در رسـانه هـاي    
در موضوع فراخوانِ وحدت اديانِ اسـالم  ، ودش ميمجالت و روزنامه ها منتشر ، گروهي

، د و كليسا و معبد يهوديت در كنـار هـم  و همزمان ساخت مسج، و مسيحيت و يهوديت
و دعوت به چاپ و نشر قرآن و تـورات  ، ي عموميها آنفرودگاهها و مك، در دانشگاهها

و انجيل در يك جلد و برگزاري كنفرانسها و نشست هاي علمي در نقاط مختلف جهان؛ 
اعـالم   رأي و نظر خويش را در اين مورد اين گونه» انجمن دائم«در جريان قرار گرفت. 

 رد:دا مي
بـر روي كـره ي   ، دين اسالم اين است كه ديـن حـق   ي اوليهاز اصول بديهي و  اول:

منسوخ گشـته  ، اديان و مكاتب با ظهور دين اسالم خاكي فقط دين اسالم است و بقيه ي
 اند. دين يكتا پرستي فقط دين اسالم است؛ دين اسالم آخرين دين آسماني است.

 ﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي                             

   ﴾  :۸۵[آل عمران.[ 

ود و او در آخـرت  شـ  ميهرگز از او پذيرفته ن، وهر كس ديني غير از اسالم برگزيند«
 »از زيانكاران است

لَّى   هللابعد از بعثت محمد رسول ا، دين اسالم صـ ـه لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـبـه دينـي گفتـه     ع
ود كه در پرتو تعاليم و دستورات اين پيامبر باشد. نه آنچه كـه ديگـر اديـان عنـوان     ش مي
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هصلَّى  يعني بعد از بعثت محمد رسول اهللا( كنند لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـديگـر بـه يهوديـت و     ع

 ود)ش ميدينِ اسالم اطالق ن، مسيحيت
آخرين كتاب آسـماني اسـت كـه از    ، از اصول اعتقادي اسالم اين است كه قرآن م:دو

جانب پروردگار نازل شده است. ناسخ تمام كتب سماوي و الهي است كه از قبـل نـازل   
 شده است؛ اعم از تورات و زبور و انجيل و بقيه ي كتب الهي.

ه يگانگي پرستش نمود. ان پروردگار را بتو ميقرآن يگانه كتابي است كه در پرتو آن 

 ﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي                      

                                    

 ﴾  :۴۸[مائده.[ 

 نگهبـان  و مصـدق  كـه  كـرديم  نـازل  تـو  بر حق و راستي به را) قرآن( كتاب اين ما«
 و، كـن  داوري، فرموده نازل اهللا آنچه طبق بر ها آن ميان پس. است خود از پيش كتابهاي

 »مكن پيروي آنان هوسهاي از آمده تعالي اهللا جانب از كه حقي جاي به
 گشـته  منسوخ قرآن نزول با انجيل و تورات باشيم كه داشته ايمان است واجب :سوم

تغييـر و تبـديل شـده    ، تحريف دستخوش انجيل و تورات، كريم قرآن گواهي به بنا. اند
 اند.

 ﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي                          

                              

        ﴾  :۱۳[مائده.[ 

را از رحمت خويش دور خويش دور ساختيم  ها آن، پس به خاطر پيمان شكني شان«
دنـد و  كر مـي كلمات را از جايگاههـاي خـود تحريـف    ، يمو دلهايشان را سخت گردانيد

فرامـوش كردنـد و تـو همـواره بـه      ، بخشي از آنچه را كه بـه آن يـادآوري شـده بودنـد    
 »وي؛ مگر عده ي كمي از آنان.ش ميخيانت[تازه اي] از ايشان آگاه 
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 ﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي                    

                                    

  ﴾  :۷۹[البقره.[ 

وينـد: ايـن از   گ ميسپس ، كه كتاب را با دستهاي خود مي نويسند ها آنپس واي بر «
از دسـت نوشـته هـاي     هـا  آننب اهللا است تا آن را به بهاي ناچيزي بفروشند. واي بر جا

 »ندكن مياز آنچه كسب  ها آن شان و واي بر

 ﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي                     

                                

                ﴾  :۷۸[آل عمران.[ 

ردانند گ ميزبان خود را چنان ، تالوت) كتاب( هستند كه به ها آنو همانا گروهي از «
كتاب اهللا است؛ در حـالي كـه آن از كتـاب نيسـت و     انند) از خو ميآنچه ( كه گمان كنيد

ند كه آن از جانب اهللا تعالي است؛ در صورتي كه از طرف اهللا تعالي نيسـت. و  كن ميادعا 
 »ننددا ميندند و خودشان هم ب ميبر اهللا تعالي دروغ 

جان كالم اين كه مطالبي به صورت و تحريف نشده در تورات و انجيل بـاقي مانـده   
لَّى   قرآن منسوخ گشته و بقيه ي موارد تحريف شـده اسـت. رسـول اهللا    توسط، است صـ
ه رضي اهللا عنه صحيفه اي از تورات را مشاهده  در دست عمر بن خطاب علَيه وسلَّم اللـَّ

ا ابْنَ «نمود. بر عمر رضي اهللا عنه خشم گرفت و فرمود: ا يَ ونَ فِيهَ كُ وِّ تَهَ ـأَمُ ي الْ ذِ الَّ طَّابِ وَ خَ

ـىلَّ نَفْ  ـى صَ وسَ ـوْ أَنَّ مُ هِ لَ ي نَفْيسِ بِيَـدِ ذِ الَّ .... وَ يَّةً قِ اءَ نَ يْضَ ا بَ َ مْ هبِ ئْتُكُ دْ جِ قَ هِ لَ يْـهِ  اللَّــهُ يسِ بِيَدِ لَ عَ

نِي تَّبِعَ هُ إِالَّ أَنْ يَ عَ سِ ا وَ يّا مَ انَ حَ لَّمَ كَ سَ  .)128F1(»وَ

                                                            
رواه أحمـد و أبـويعلي   : «  1/174 "المجمع الزوائد").و ديگران.  قال في 435) و دارمي  (3/387احمد  ( -1

اه. و صـححه العجلـوني فـي    » و البزار، و فيه مجالد بن سعيد، ضعفه أحمد و يحيـي بـن سـعيد وغيرهمـا    

ج«: ) عند الكالم علي حديث1119( 1/422 "كشف الخفا" رَ ثوا عن بنی إرسائيل و ال حَ دَّ  ».حَ
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ات مشـغول  خـود را بـه مطالعـه ي تـور    ، اي پسر خطاب! آيا بدون فكـر و انديشـه  «
ي؟ در حالي كه سوگند به ذاتي جانم در دست كن ميي؟ خود را حيران و سرگردان كن مي

سوگند بـه ذاتـي كـه     ،كتابي آورده ام كه آياتش واضح و روشن است اوست؛ براي شما
چاره اي نداشت جز اين كـه  ، ودب ميجانم در دست اوست اگر موسي عليه السالم زنده 

 »از من پيروي كند.
هصلَّى  از اصول اعتقادي ما مسلمانان اين است كه محمد :چهارم  علَيه وسلَّم اللـَّ

 ﴿ خاتم االنبيا و المرسلين است. آن گونه كه اهللا تعالي فرموده است:        

                        ﴾ 

 ].۴۰[االحزاب: 
هصلَّى  محمد« پدر هيچ يك از مردان شما نيست و ليكن فرسـتاده ي   علَيه وسلَّم اللـَّ

 »اهللا تعالي و خاتم پيامبران است و اهللا تعالي بر هر چيزي دانا است.
هصلَّى  بعد از محمد، پيامبري كه واجب االتباع باشد وجود ندارد. اگر  علَيه وسلَّم اللـَّ

هصلَّى  ود چاره اي نداشت جز اين كه از محمدب مييكي از انبياي الهي زنده  علَيه  اللـَّ

    ﴿ پيروي كند. همان گونه كه اهللا تعالي فرموده است: وسلَّم    

                              

                               

      ﴾ :۸۱ [آل عمران.[ 

و هنگامي كه اهللا تعالي از پيامبران پيمان گرفت كه چون به شـما كتـاب و حكمـت    «
آنگاه پيامبري سويتان آمد كه تصديق كننده ي كتاب آسماني شماست. بايد بـه  ، بخشيدم

اهللا تعالي آنگاه گفت: آيا گردن نهاديـد و پيمـانم را   ، او ايمان آوريد و حتماً ياريش دهيد
 »گردن نهاديم. گفت: پس گواه باشيد و من نيز با شما از گواهانم، : آريپذيرفتيد؟ گفتند

ـه صلَّى  از محمد، پيامبرِ الهي عيسي عليه السالم در آخرالزمان پس از نزول ه   اللـَّ لَيـع
 د.كن ميو شريعت ايشان پيروي  وسلَّم
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 ﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي                

             ﴾  :۱۵۷[االعراف.[ 

ند كه [وصـف] او  كن ميپيروي ، پيامبر درس ناخوانده، همان كساني كه از اين رسول«
 »مكتوب مي يابند.، را نزد پروردگار خويش در تورات و انجيل

هى صلَّ بعثت محمد رسول اهللا لَّم  اللـَّ سـو هلَيبـراي تمـام جهانيـان از اعتقـادات مـا       ع
 مسلمانان است.

 ﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي                       

       ﴾  :۲۸[سبأ.[ 

مردم؛ ليكن بيشتر  ي همهرتگر و هشدار دهنده براي و ما تو را نفرستاديم جز بشا«

 ﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي » ننددا ميمردم ن               

  ﴾  :۱۵۸[االعراف.[ 

 »بگو: اي مردم! من فرستاده ي اهللا به سوي همه ي شما هستم.«
بودن به كفر كساني كه از يهود و نصارا و ديگـران   از اصول اسالم است معتقد پنجم:

قطعاً كافر هستند و دشمن اهللا و رسول او و مؤمنين هسـتند و  ، كه دين اسالم را نپذيرند
 اشند.ب ميجهنمي 

   ﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي               

       ﴾ ۱نه: [البي.[ 

كافرانِ اهل كتاب و مشركان [از آئين خود] دست بردار نبودند تا اينكه دليل روشني «
 »برايشان بيايد

 ﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي                      

                ﴾  :۶[البينه.[ 
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بـراي هميشـه در آتـش    ، كساني از اهل كتاب كه كـافر شـدند و مشـركان   ، ترديد بي«

 »بدترين آفريدگانند ها آندوزخند و 

هصلَّى  در صحيح مسلم آمده كه پيامبر ي« فرمود: علَيه وسلَّم اللـَّ الَّذِ هِ  وَ دٍ بِيَدِ َمَّ نَفْسُ حمُ

هِ  ذِ نْ هَ دٌ مِ عُ يبِ أَحَ مَ سْ ـالَ يَ هِ إِالَّ الْ لْتُ بـِ سِ ي أُرْ ذِ نْ بِالَّ مِ ؤْ ْ يُ ملَ وتُ وَ مُ مَّ يَ ٌّ ثُ اينِ َ الَ نَرصْ ُودِيٌّ وَ ةِ هيَ أُمَّ

ابِ النَّارِ  حَ نْ أَصْ انَ مِ  .)129F1(»كَ

هصلَّى  قسم به ذاتي كه جان محمد« در اختيار اوست؛ هر يهـودي يـا    لَّمعلَيه وس اللـَّ
به آنچه من به آن فرستاده شـده   نصراني كه دعوت مرا بشنود و سپس در حالي بميرد كه

 »اهل جهنم خواهد بود. از قطعاً، ايمان نياورد ام
ي  اعـده خـودش كـافر اسـت. طبـق ق    ، تكفير نكند را بنابراين اگر كسي يهود و نصارا

رِ الك« شرعي فِّ ن ملَ يكَ وَ كافِرٌ مَ هُ  »خودش كافر است.، كسي كه كافر را تكفير نكند« »افِرَ فَ

فراخوان به وحدت اديان و تقارب ، با توجه به اصول اعتقادي و حقايق شرعي ششم:
آميخـتن  ، توطئه شومي اسـت كـه هـدف از آن   ، و كنار هم قرار دادن اين اديان ها آنبين 

 اسالم و ارتداد كامل مسلمانان است. حق با باطل است. در نهايت نابودي كامل دين

﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي                   

   ﴾  :۲۱۷[البقره.[ 

 ».شما را از دينتان باز گردانند، پيوسته با شما مي جنگند تا اگر بتوانند ها آنو « 

﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي                 ﴾  :۸۹[النساء[       

 »يكسان شويد ها آنكافر شويد تا با  ها آندوست دارند شما هم مانند  ها آن« 
برداشتن موارد شناخت كفر و اسـالم  ، از آثار و نتايج بد اين دعوت و فراخوان هفتم:

طل و معروف و منكر از هم قابل تشخيص نباشد؛ انزجار مسـلمانان از  تا حق و با، است
 كفار برداشته شود. والء و براء و جهاد و قتال براي اعالي دين اهللا از بين برود.

                                                            
 ).153مسلم  ( -1
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 ﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي                    

                        

              ﴾ ] :۲۹التوبه.[ 

ند و آنچـه را اهللا و رسـولش حـرام    آور ميبا كساني كه به اهللا و روز واپسين ايمان ن«
تا زمـاني كـه بـا ذلـت و     ، كارزار كنيد، رايندگ ميرند و به دين حق ندا مين حرمت، كرده

 »جزيه دهند خواري

﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي                      

           ﴾  :۳۶[التوبه.[ 

شـما هـم همگـي بـه     ، زنـد خي ميه مشركان جملگي به جنگ با شما بر همان طور ك«
 .»و بدانيد كه اهللا تعالي با پرهيزكاران است، برخيزيد ها آنجنگ با 

مسـاوي اسـت بـا    ، دعوت به وحدت اديان اگر از طرف مسلماني مطرح شود هشتم:
اسـازگار  ارتداد وي از اسالم؛ زيرا دعوت به وحدت ايمـان بـا اصـول اعتقـادي اسـالم ن     

، است؛ گويا شخص به كفر راضي گشته و آن را پسنديده اسـت. ايـن دعـوت و اعتقـاد    
، رد. قرآني كه ناسخ كتابهـا و اديـان پيشـين اسـت. بنـابراين     ب ميصداقت قرآن را از بين 

د. طبق نصوص قـرآن و سـنت و   كن مييرد و به شدت آن را رد پذ مياسالم اين ايده را ن
 و مردود است.باطل ، اين تفكر، اجماع

 ود:ش ميبا توجه به مطالب گذشته قطعنامه ي ذيل به عنوان رأي نهايي تصويب  نهم:
هصلَّى  مسلماني كه به ربوبيت اهللا تعالي و رسالت رسول اكرم -1 لَّم  اللـَّ سـو هلَيع 

و ديانت اسالم معتقد است؛ اجازه ندارد مبلغ اين فكر آلوده و غلـط باشـد و آن را بـين    
نان پخش كند. چه رسد بـه پـذيرفتن آن. مسـلمان اجـازه نـدارد در كنفرانسـها و       مسلما

 شركت كند.، وندش ميسمينارها و نشستهايي كه به اين منظور تشكيل 
هيچ مسلماني اجازه ندارد تورات يا انجيل را جداگانه چاپ كند؛ چه رسـد بـه    -2

لـي در ضـاللت و   چاپ تورات و انجيل همراه با قرآن در يك جلد!! مرتكب چنـين عم 
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رد؛ زيرا حق و باطل را يكجا جمع نمـوده اسـت. حـق يعنـي: قـرآن و      ب ميگمراهي بسر 
 باطل يعني: تورات و انجيل منسوخ شده و تحريف گشته.

مسلمان اجازه ندارد به فراخوان بناي مسجد و كنيسـه و معبـد در يـك مكـان      -3
ان تـو  مـي از اسالم است كه پاسخ مثبت دهد؛ زيرا اين كار به منزله ي پذيرش ديني غير 

عبادت و بندگي نمود. چنين عملي متضاد با عقيـده ي  ، اهللا تعالي را با ديني غير از اسالم
 غلبه ي دين اسالم بر ديگر اديان است.

، بناي معابد سه گانه در يك مكان براي مسلمانان و يهود و نصـاري  ي نظريهپذيرفتن 
اند به هـر يكـي از ايـن    تو ميوي كه شخص برابر است با پذيرش هر سه دين بطور مسا

امري مشروع و جايز را انجام داده است. چنين فردي در واقع معتقـد  ، اديان ايمان بياورد
مسـاوي بـا كفـر و    ، است كه اسالم ناسخ اديان ديگر نيست؛ اين عقيده و رضايت به آن

ست. اين كار گمراهي است؛ چرا كه مخالفت آشكار با قرآن و سنت و اجماع مسلمانان ا
يعني: اعتراف به اين مسأله كه تحريفات يهود و نصـاري از جانـب اهللا تعـالي اسـت در     

 حالي كه او تعالي برتر و واالتر از آن است.
بيوت اهللا) بنامند و معتقد باشند كه يهوديان ( مسلمانان اجازه ندارند كليسا و معابد را

ند و عبادتشان نزد اهللا كن ميلي را عبادت اهللا تعا، و مسيحيان با شيوه اي صحيح و مقبول
 رمايد:ف ميتعالي پذيرفته است؛ زيرا عبادت آنان بر غير شريعت اسالم است. اهللا تعالي 

﴿                              ﴾  آل]

 ].۸۵عمران: 
ود و او در آخـرت  ش ميهرگز از او پذيرفته ن، ديني غير از اسالم برگزيند، وهر كس«

 ».از زيانكاران است
نعـوذ بـاهللا مـن     -محلي است براي كفريات و كفر به اهللا ، بلكه معابد يهود و نصاري

   -الكفر و أهله
 ويد: معابد يهـود گ مي) 22/162( در مجموع الفتاوي رحمه اهللاشيخ االسالم ابن تيميه 

 هـا  آنكـه در   هرچنـد بيوت اهللا) نيستند؛ بلكه بيوت اهللا فقط مساجد هسـتند؛  ( و نصاري
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 –ذكر پروردگار انجام گيرد. بيوت به منزله ي اهل آن خانه هسـتند و اهـل ايـن بيـوت     
 ود.ش ميكافرند. بنابراين اينها بيوتي هستند كه عبادت كفار در آن انجام  -يهود ونصاري

اً و اهل كتاب خصوصاً به دين اسالم طبـق نصـوص صـريح    دعوت كفار عموم دهم:
، كتاب و سنت بر مسلمانان واجب است. بايد دانست كه دعوت اهـل كتـاب بـه اسـالم    

ان از اصول و احكام اسالم گذشت نمـود.  تو ميهمراه با حكمت و جدال احسن باشد. ن
حجت و دليل بـر  قانع شوند و يا ، بايستي اهل كتاب را دعوت نمود تا به پذيرش اسالم

 هدايت شود.، از روي دليل و حجت، دشو ميتمام شود تا هركه گمراه  ها آن

 ﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي                             

                                     

           ﴾  :۶۴[آل عمران.[ 

بگو: اي اهل كتاب! بياييد بر سخني كه ميان ما و شما مشترك است روي آوريم كـه  «
، چ كس از ما ديگري را به جاي اهللاجز اهللا را نپرستيم و كسي را با او شريك نكنيم و هي

 »بگوييد: گواه باشيد كه ما مسلمانيم، ندديصاحب اختيار نگيرد. پس اگر روي گردان
كوتاه آمدن در مقابل خواسته هـاي آنـان و    براساساما مجادله و گفتگو با اهل كتاب 

اطـل  تحقق اهدافشان و گسستن زنجيره ي به هم پيوسته ي اسالم و اصول ايمان امري ب
واهللا «آن را نخواهنـد پـذيرفت.  ، و غير قابل قبول است؛ زيرا اهللا تعالي و پيامبر و مؤمنـان 

 »المستعان علي ما تصفون

﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي                 ﴾  :مائده]

۴۹.[ 
ز برخي چيزها كه اهللا تعالي بر تو نازل كـرده  و از ايشان برحذر باش كه مبادا تو را ا«
 »غافل سازند، است

انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا با تصويب موارد فوق و بيان آن بـراي مـردم بـه    
د كه تقـواي الهـي را پيشـه كننـد و     كن ميعموماً و علما خصوصاً توصيه ، همه مسلمانان
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ع كنند تا گمراه نشوند و گرفتـار فتنـه   حامي دين اسالم باشند. از عقيده ي مسلمانان دفا
د تـا  دهـ  ميي گمراهان و دعوتگران به گمراهي و كفار نشوند. به تمام مسلمانان هشدار 

خود را از اين دسيسه ي وحدت اديان و گرفتار شـدن در دام آن برحـذر دارنـد. بـه اهللا     
د و آن را در ريم از اين كه مسـلماني فريفتـه ي ايـن فراخـوان باطـل شـو      ب ميتعالي پناه 

 شهرها و كشورهاي اسالمي رواج دهد.
نسأل اهللا تعالي سبحانه تعالي بأسمائه الحسني و صفاته العـال أن يعيـذنا جميعـاً مـن     

حماة لإلسالم علي هدي و نور من ربنـا حتـي   ، و أن يجعلنا هداة مهتدين، مضالت الفتن
 نلقاه و هو راضٍ عنا.

 نبينا محمد و آله و صحبه أجمعين و صلي اهللا علي، وباهللا التوفيق    
ه. ر.ك 25/1/1425) مورخـه  19402( انجمن دائم پژوهشهاي علمـي و افتـاء شـماره   

 )7( ص، با اجازه ي إدارة اإلفتاء "نشر دار عالم الفوائد "فتاوي و بيانات مهمة"
 
 

هصلَّى  ] كفر اهل كتابي كه به رسالت محمد55[   ندارندايمان  علَيه وسلَّم اللـَّ

صلَّى  قرآن صراحتاً اهل كتاب را كافر دانسته است؛ مگر آنان كه به رسالت پيامبر س:
ه يهود معتقدند كه عزير عليه السالم پسر اهللا تعالي است و ، ايمان بياورند علَيه وسلَّم اللـَّ

 والعياذ باهللا.، نصاري كه معتقدند عيسي عليه السالم پسر اهللا تعالي است

  ﴿ كريم به كفر يهود و نصاري تصريح نموده و فرموده است: قرآن  

           ﴾  :۷۳[مائده.[ 

بلكه فقط اهـل كتـاب   ، نيستند كافر كتاب اهل: ويندگ مي علما از برخي، وجود اين با
 دهيد؟ توضيح مورد اين در لطفاً بوده اند.
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كافر نيستند و فقط اهل كتاب هسـتند خـودش كـافر    ، گويد: اهل كتابكسي كه ب ج:
، مبني بر كفر اهـل كتـاب  ، است؛ زيرا اين شخص آن چه را كه قرآن و سنت به صراحت

 بيان داشته تكذيب نموده است.

﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي                 

﴾  :۷۰[آل عمران.[ 

] آن حقانيـت  بـه [شـما  كـه  ايـن  بـا  يدكن مي انكار را الهي آيات چرا! كتاب اهل اي« 
 »يدده مي گواهي

  ﴿ :رمايدف مي تعالي اهللا                ﴾ 

 ].۷۲[مائده: 
 ».كافر شدند، همان مسيح پسر مريم است، اليكه گفتند: اهللا تع ها آن«

   ﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي             ﴾  :۷۳[مائده.[ 

 .»شدند كافر، است كس سه سوم، اهللا: گفتند كه كساني، تحقيق به«

﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي                         

                                

  ﴾  :۳۰[التوبه.[ 

مسـيح پسـر اهللا اسـت. ايـن     و يهود گفتند: عزير پسـر اهللا اسـت و نصـاري گفتنـد:     «
، ند و به گفتار كساني كه پيش از اين كـافر شـدند  آور ميسخن[باطلي] است كه بر زبان 

 »وند؟ش ميبه كجا منحرف ، شباهت دارد. اهللا بكشدشان

  ﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي              

       ﴾  :۱[البينه.[ 
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اهل كتاب و مشركان [از آئين خود] دست بردار نبودند تا اينكه دليل روشني ، كافران«

 ».برايشان بيايد

﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي                     

                        

              ﴾  :۲۹[التوبه.[ 

ند و آنچـه را اهللا و رسـولش حـرام    آور ميبا كساني كه به اهللا و روز واپسين ايمان ن«
تا زمـاني كـه بـا ذلـت و     ، كارزار كنيد، رايندگ ميرند و به دين حق ندا ميحرمت ن، كرده

 »جزيه دهند خواري
 در اين مورد آيات ديگري در قرآن وجود دارد.

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه أجمعين، وباهللا التوفيق      
 )2/18( انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتاء          

(] سازمان فراماسونري56[
130F

1( 

                                                            
فراماسون: اين كلمه در قرن سيزدهم ميالدى به پيشه ورانى كه با تيشه كار مى كردند گفته مى شد. تيشه  -1

دار. هيزم شكن.از قرن سيزدهم به بعد بـه كسـانى گفتـه شـده كـه در حـوزه هـاى سـازمان اسـرارآميز          
ى كردند.عضو يك جامعه جهانى سرّى كه هدفش به ظاهر تبليـغ برادرى،تعـاون   فراماسونرى شركت م

اجتماعى و كمك هاى متقابل است.در سازمان فراماسونرى حوزه هائى به نام لژ وجـود دارد كـه همـه    
اين لژها از يك كميته مركزى دستور مى گيرند.فراماسونرى در عين حال كه يك سازمان سرّى نيست 

ار دارد. امروز در كشورهاى كمونيست، ديگر آثارى از فعاليت ايـن سـازمان بـه چشـم     اسرار پنهان بسي
نمى خورد ولى در كشورهاى اروپاى غربـى و آمريكـا هنـوز حـوزه هـاى آن وجـود دارد. تشـكيالت        
فراماسونها از قرن سيزدهم م. به بعد سر و سامانى گرفـت و تأسـيس آن از قـرن چهـاردهم م. در لنـدن      

فراماسونرى در آمريكـا و آسـيا هـم    1717از اوايل قرن هيجدهم م. و به خصوص از سال آغاز گرديد. 
نفوذ كرد و حوزه هاى وسيع آن در همين قرن در ايرلند، هند و ديگر كشورها بوجـود آمـد و همـواره    

سال در تمام شهرهاى معروف هندوستان از جمله  40فعاليت خود را گسترش داد تا جايى كه در طول 
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أ) شخصي مرده و وصـيت نمـوده تـا او را در تـابوتي دفـن كننـد... حكمـش        ( س:
 چيست؟

فراموشـخانه) بـوده   ( ب) فردي از مسلمانان كه جزو اعضاي سـازمان فراماسـونري  ( 
مرده و نماز جنازه بر او خوانده شده است. بعد از آن شعاير و مراسم فراماسـوني  ، است

نـد كـه شـعاير    ده مـي ا شده است.حكم اسالم در مورد مسـلماناني كـه اجـازه    بر او اجر
 چيست؟، فراماسونري بر آنان اجرا شود

 ج) فراماسونري چيست؟ اسالم در مورد آن چه نظري دارد؟( 
گذاشتن ميت در تابوت در زمـان پيـامبر و صـحابه سـابقه نداشـته اسـت. بـراي         ج:

هصلَّى  مسلمان بهتر است كه از سنت رسول اهللا لَّم  اللـَّ سـو هلَيپيـروي كننـد. بنـابراين     ع
نـرم يـا مرطـوب باشـد.     ، نهادن ميت در تابوت مكروه است؛ اعم از اين كه زمين سـفت 

وصيتش قابل اجرا نيست. نـزد  ، چنانچه كسي وصيت نمود كه او را در تابوتي دفن كنند
مين نرم و يا مرطوب باشد. جايز است كه ز، در صورتي گذاشتن ميت در تابوت، شافعيه

                                                                                                                                                       
 1732كلكلته، مدرس و بمبئى لژهاى فراماسونرى تأسيس شد.در فرانسه نخستين حوزه در سـال   بنگال،

 ى فراماسونى بوجود آمد:ها آنم. برپا شد و در كشورهاى ديگر به ترتيب زير سازم
 -م  1763ايتاليـا   -م  1745دانمـارك   -م  1740سويس  -م  1735هلند  -م  1735پرتقال  -م  1733آلمان 

م. به همين ترتيب نفوذ فراماسونرى تا دورتـرين نقـاط    1773م و سوئد  1771روسيه  -م  1765بلژيك 
ــديها و      ــازونى ايرلن ــده، ات ــاالت متح ــاً در اي ــمالى و مخصوص ــاى ش ــت. در امريك ــترش ياف ــين گس زم
اسكاتلندى ها از اوايل قرن هيجدهم براى ايجاد لژهاى اين سـازمان دسـت بـه كـار شـده بودنـد. و در       

م. بنيامين فرانكلين كه در آن روزگار بيست و هشت ساله بود رهبر ماسون هاى پنسـيلوانيا شـد و    1734
در همان سال نخستين كتاب مربوط به اين سازمان را در آمريكا به چاپ رسانيد.به دنبال ايـن كوشـش   

مخصـوص  « لژهـاى آبـى  »ها در فراماسونرى، حوزه هـاى رمـزى پديـد آمـد. مـثال در آمريكـا شـمالى       
ى كشورى بودند  (نقـل بـه اختصـار از دايـرة المعـارف بريتانيـا).       ها آنفراماسونهايى بود كه عضو سازم

ظاهراً فراماسونرى در زمان ناصرالدين شاه قاجار در ايران هم نفوذ يافت. .[دايرة المعارف بزرگ شيعه 
 ]  (مترجم)90ص 43ج
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فقـط در چنـين   ، اگر شخصي وصيت نمود كه جسد او را در تابوت بگذارند و دفن كنند
 ود.ش ميموردي وصيتش اجرا 

ج) ماسونيت: سازماني سرّي و سياسي است كه هدفش ديـن زدائـي و اخـالق    ، ب( 
ي همـواره  زدائي و حاكم نمودن قوانين بشري و نظم غير ديني است. حركت فراماسونر

انقالبهايي در دنيا به راه اندازد و حكـومتي را  ، مي كوشد به بهانه ي آزاديِ فكر و عقيده
جايگزين ديگري كند. مؤيـد گفتـار مـا اعالميـه ي سـازمان فراماسـونري در كنفـرانس        

يكي از مراكز ايـن سـازمان برگـزار     "لييج"م است كه در شهر 1865دانشجويان در سال
، بر اله پيروز شود و با تمـام قـوا بـه جنـگ پرودگـار بـرود       انسانايد ب«اعالم نمود:، شد
 »را بشكافد و مانند برگ كاغذ پاره كند ها آنآسم
، بـا تمـام وجـود   «م چنين اعـالم گرديـد:  1922در مجلس بزرگ ماسونيت در تاريخ  

يم. بـا تمـام تـالش و تـوان سـعي      كن ميحركت آزادي فكر و انديشه را در افراد تقويت 
حمله نموده و جنگي تمام عيار راه اندازيم؛ همانا ، يم نمود بر دشمن اصلي بشريتخواه

 »دشمن اصلي بشريت دين است
نفس و هـوا  ، ماسونيت«ويند:گ ميست كه ها آنگفتار ماسوني ها دال بر همين اعتقاد  

 مـا بـه پيـروزي بـر    «وينـد: گ مي». د تا او را بپرستدده ميرا معبود او قرار  انسانو هوسِ 
 ».يمكنـ  مـي را بـراي هميشـه ريشـه كـن      ها آنيم؛ بلكه كن ميمتدينين و مراكز آنان اكتفا ن

 ].102م صفحه 1903مضابط المؤتمر الماسوني العالمي سنه [
د و كنـ  مـي ماسونيت به جاي اديـان در جامعـه رواج پيـدا    «ويند:گ ميفراماسونري ها 

تمـام مـواردي كـه     .»اهد شـد... مجالس و مراكز اين سازمان جايگزين معابد متدينين خو
بيانگر شدت دشمني ماسونيها براي اديان و جنگ همه جانبه ي آنان عليه اديان را نشـان  

 د.ده مي
جمعيت فراماسونري و تنظيم آن از قديمي ترين تنظيمات سري و پنهاني اسـت كـه    

ن بر د. مؤسس اين سازمان و هدف از تأسيس آن همچناده ميهمچنان به فعاليتش ادامه 
مردم پوشيده است. حتي ماهيت اين سازمان بر بسياري از اعضاي آن پوشيده اسـت. بـه   
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خاطر مخفي كاري و محكم كاري رهبران آن در مورد مكر و نيرنگ درونيشـان وتـالش   
 آنان در جهت مخفي نگه داشتن چشم انداز و برنامه هايي كه مد نظر دارند.

شفاهي است. اگـر شخصـي بخواهـد چيـزي از      بنابراين اكثر برنامه هاي فراماسونيها
افكار و ايده هاي آنان را بنويسد و يا انتشار دهد بايد آن را بـا رهبـران فراماسـونري در    

 ميان بگذارد كه اجازه دهند يا خير؟!
قانون اساسي سازمان فراماسونري برگرفته از نظريات متعددي اسـت كـه بيشـتر آن     

تنظـيم شـده اسـت. برنامـه هـا و تعـاليم آموزشـي         براساس تقليد و پيروي از يهوديـت 
م جهـت  1717اساس كار اين سازمان است كه بزرگترين نشسـت آن در سـال   ، يهوديت

تصويب اساسنامه و برنامه هاي راهبردي سازمان فراماسونري تشكيل شـد. فراماسـونري   
رند. دا ميذارند. هيكل و معبد آنان را مقدس گ ميها همواره به مقدسات يهوديت احترام 

يي هـا  آننشستهاي سازمان فراماسونري جهت تقليد و احترام به مقدسات يهوديت در مك
وند كه بناي ظاهري آن مانند معابد يهودي هاست. بايد دانسـت كـه سـتون    ش ميبرگزار 

، اصلي اعضاي سازمان فراماسونري يهودي هستند كه در برگزاري نشستهاي اين سازمان
ند. انتشار ماسـونيت و رابطـه ي همكـاري بـين آنـان      كن ميازي يهوديان نقش اصلي را ب

طراحان و مجريان برنامـه هـاي   ، ود. گردانندگان اصليش ميتوسط رهبران يهودي انجام 
يهوديان هستند. در واقع يهوديت و فراماسونري همگي سـروته يـك   ، سري اين سازمان

كـه  » اكاسـيا «د كه در مجله ي ان به سندي استناد نموتو ميكرباسند. در تأييد اين مطلب 
ي هـا  آنآمده است كه هيچ كدام از ارگـ ، ودش ميتوسط اعضاي سازمان فراماسون منتشر 

خالي از افراد يهودي نيست. امر مشترك ماسـونيت و  ، زير مجموعه ي سازمان فراماسون
يهوديت در اين است كه يهوديت معتقد به مذهب نيست؛ بلكـه فقـط ظـاهر مـذهب را     

ه است. ماسوني ها نيز داراي چنين اعتقادي هستند. بنـابراين معابـد و مراكـز    حفظ نمود
 فراماسوني اسـت. بسـياري از اعضـاي آن يهـودي تبـار هسـتند.       يهوديان جانشين مراكز

 ] 66م شماره ي 1908مجله ي اكاسيا سال [
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در اسناد منتشره ي فراماسونري آمده است كه يهود معتقد است كه ماسونيت بهتـرين  
.. .بزار براي انهدام اديان است. تاريخ ماسونيت از نظر اعتقـادي مشـابه يهوديـت اسـت.    ا

، شعار ماسوني ها سـتاره شـش گـوش داوودي اسـت. در واقـع يهوديـت و ماسـونيت       
 فرزندان معنوي بناي هيكل سليمان هستند. 

د كـه  ده ميدين زدايي است به يهوديت اجازه ي كامل ، ماسونيت كه شعار اصلي آن
ين خود را تبليغ كند. يهوديت از سادگي و خـوش بـاوري ملتهـا اسـتفاده نمـوده و در      د

سازمان فراماسونري به فعاليت خويش ادامه داده اند تا جايي كه مراكز اصلي و حسـاس  
ماسونيت را در اختيار گرفته اند. روح يهوديت را در كالبد ماسونيت دميـده انـد و آن را   

داف خود برگزيده اند تا اهداف و خواسته هاي خود را از سكوي پرتابي براي شليك اه
 »اين طريق تحقق بخشند.

سندي ديگر در جهت سرّي بودن سازمان فراماسـون و مخفـي كـاري جهـت برنامـه      
مطـالبي اسـت كـه در    ، ريزي دين زدايي و راه اندازي كودتاي سياسي در برابر حكومتها

(برتوكالت حكماء صهيون)( كتاب
131F

نويسنده ي اين كتـاب از قـول رهبـران     :آمده است )1
ويد: به زودي اين مجموعه هـا را تحـت فرمانـدهي واحـدي كـه فقـط       گ ميصهيونيسم 

يا رهبري جهان) توسـط رهبـران و   ( يم. اين فرماندهيده ميسامان ، ناسيمش ميخودمان 
 يا ويـژه نماينـده ي  ، دانشوران و كارشناسان باتجربه ي ما اداره خواهد شد. هر مجموعه

خواهد داشت تا دفتر فرماندهي كامالً مخفي بماند. حـق تصـميم گيـري فقـط از آن مـا      
خواهد بود كه به چه كسي اجازه حرف زدن بدهيم و چه كسي به امور جامعه رسـيدگي  
كند و برنامه ي روزانه را ترسيم نمايد. در اين مجموعه ها براي تمـامي افـراد جامعـه و    

سترانيم. اكثر نقشه هاي سياسي سري بـراي مـا   گ ميمهايي ساير طبقات انقالبي جامعه دا
آن را اجـرا خـواهيم كـرد؛ امـا     ، شناخته شده اسـت و بالفاصـله پـس از برنامـه ريـزي     

نمايندگان ما در پليس مخفـي بـين المللـي بايـد از اعضـاي ايـن مجموعـه باشـند.... و         

                                                            
سط حميـد رضـا شـيخي و انتشـارات قـدس      تو "پروتوكلهاي دانشوران صهيون "اين كتاب تحت عنوان -1

 رضوي مشهد چاپ شده كه مطالعه ي آن در اين زمينه بسيار مفيد است.
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ومخلصـترين  ود؛ يكـي از زبـده تـرين    شـ  مـي طئه ها در سـطح جهـاني آغـاز    تو ميهنگا
همه آن توطئه ها را رهبري خواهد كرد. طبعاً ما ملت يگانه اي هستيم كـه  ، نمايندگان ما

نيم چگونه آن را دا مييم و ما يگانه ملتي هستيم كه ده ميطرحهاي فراماسونري را جهت 
جهت دهيم و از اهداف نهايي هر طرحي آگاه هستيم. در صورتي كه غير يهـود چگونـه   

انند نتايج نزديك كارهاي خودشـان را  تو ميفراماسونري نا آگاهند و حتي ن از بيشتر امور
   حدس بزنند.

مواردي ديگر كه بيانگر همكاري تنگاتنگ يهوديت و ماسونيت و راه انداختن انقالبها 
 اشد.ب ميدر نقاط مختلف جهان ، و كودتاهاي سياسي و تشكيل گروههاي خرابكار

زادي فكر و عقيده و ايجاد اصـالحات اجتمـاعي   فعاليت ظاهري ماسونيت براساس آ
ايجاد ، ايجاد هرج و مرج، افسار گسيختگي، بي بند و باري، است؛ اما در واقع اهداف آن

 نابودي پايه هاي ارزشهاي اخالقي جامعه و تخريب و فساد است.، اختالف
و  عضـو آن شـده  ، بنابراين هر مسلماني كه از روي آگاهي و علم به اهداف ماسونيت

خارج گشته و كـافر اسـت.   ، شعائر و مراسم ماسونيت بر او اقامه شود؛ از دايره ي اسالم
واجب القتل است. چنانچه بر عضويت در اين سازمان بميـرد؛  ، بايد توبه كند و اگر نكرد

سزايش كفر است. اما كساني كه بدون شناخت و علم و اطـالع از اهـداف ماسـونيت و    
عضو آن شده و فريب شعارهاي ظاهري و سـخنان  ، و مسلمينبرنامه هايش عليه اسالم 

را بخورد؛ كافر نيستند. بلكه به دليـل   -كه به ظاهر با اسالم متضاد نيست –دلنشين آنان 
جهل و عدم آگاهي از اهداف آنان معذورند. چون در اصولِ عقايـد و مقاصـد شومشـان    

 رج نيستند.از دايره ي اسالم خا، با آنان همگام و همسو نبوده اند

هصلَّى  رسول اهللا ـإِنَّامَ «رمايد:ف مي علَيه وسلَّم اللـَّ ا الْ ئٍ مَ رِ لِّ امْ إِنَّامَ لِكُ لُ بِالنِّيَّاتِ وَ امَ أَعْ

  ود.]ش مي[اعمال به نيت ها بستگي دارند و با هركسي مطابق نيتش برخورد  )132F1(»نَوَ

                                                            
 )1بخاري ( -1
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دور نگه داشته و برائت خـويش را   اما هرگاه متوجه واقعيت شوند بايد خود را از آن
از آنان اعالم دارند و در جهت شناسايي و رسوايي شان تالش نمايند تا مسلمانان ديگـر  
را در مورد اهداف آنان آگاه نمايند. مسلمان بايد هوشيار باشد و در مورد كساني كـه در  

رعايت نمايـد.  جنبه ي احتياط را ، مسائل دين و دنياي خويش با آنان همكاري مي نمايد
در انتخاب دوستان دقت كند تا در آينده گرفتار كيد و مكر و اهداف سـوء آنـان نگـردد.    

ها و احزاب و افراد را بخورد. با كلمـات   مسلمان نبايد فريب سخنان زيبا و دلرباي گروه
دل به آنان بسپارد تا مرتكب شرك نشود و گرفتـار دام حيلـه گـران و مكـاراني     ، شيرين

 دام خود را براي شكار افراد ساده لوح و ضعيف العقل گسترانده اند.نشود كه 
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه أجمعين، وباهللا التوفيق       

 )315-2/312( انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتاء         

 مجمع فقهي در مورد انتساب و عضويت در سازمان فراماسونري ي بيانيه] 57[

 .. أما بعد:.و علی آله و من اهتدی هبداه، والصالة والسالم علی رسول اهللا، د هللاحلم

مجمع فقهي در اولين نشست خود در مكه ي مكرمـه در تـاريخ دهـم شـعبان سـال      
موضوع سـازمان فراماسـونري و عضـويت در آن را در    ، م15/7/1978ه.ق برابر با 1398

فقهي پس از تحقيق و تفحـص در بـاره   ررسي كرد. اعضاي مجمع ب ميپرتو شريعت اسال
ي اين سازمان و مطالعه ي كتابهايي كه در گذشته و زمـان معاصـر در مـورد آن تـأليف     

ود. مقـاالت و  شـ  مـي شده و همچنين نشريات و مجالتي كه از طرف اين سازمان منتشر 
مجمع فقهـي بـه طـور    ، كتبي كه اعضاء و رهبرانش نوشته اند؛ پس از بررسي همه جانبه

 طع و يقين به اين جمع بندي و نتيجه گيري رسيد:ق
سازماني سرّي است كه متناسب با زمان و مكـان بـه فعـاليتش    ، سازمان ماسونيت  -1

د. اما اصول و اهداف آن همواره سرّي است. ماهيت اصلي ده ميمخفيانه و آشكارا ادامه 
اليتشان اين ارگان حتي بر اعضايش مخفي است. مگر اعضاي خصوصي كه بر حسب فع

به مراتبي برسند كه جزو گروه ويژه قرار گيرند آنگاه در جريان برنامه هاي مهم سـازمان  
 يرند.گ ميقرار 
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بين اعضاي اين سازمان سرتاسر دنيا ارتباط تگاتنگي برقرار است تـا افـراد سـاده      -2
لوح را شكار تفكرات خود گردانند؛ حربـه ي اصـلي آنـان داشـتن رابطـه ي بـرادري و       

 صرفنظر از عقايد و گرايشهاي مختلف است.، ميان اعضاي سازمان همكاري

را به عضـويت   ها آناين سازمان در صدد است تا افراد مهم را شناسايي نموده و   -3
نـد. هـر بـرادر    كن مـي آن دعوت دهد. اعضا با افراد در جهت منـافع شخصـي همكـاري    
در اهـداف و نيازهـا و   ماسوني تحت حمايت برادران ماسوني ديگر در تمام نقاط جهان 

مشكالت با هم تعاون دارند. اگر فردي از اعضاي ايـن سـازمان داراي فعاليـت سياسـي     
براساس دفاع از حق مظلوم او را يـاري مـي نماينـد. ايـن     ، باشد و دچار مشكالت شود

بزرگترين حربه اي است كـه افـراد زيـادي را از مراكـز مختلفـي فريفتـه ي ايـده هـا و         
 ند.كن ميمبالغ قابل توجهي كمك دريافت  ها آنردانند و از گ ميي خود ها آنآرم

ود؛ در ش ميورود عضو جديد به سازمان فراماسونري با تشكيل جلسه اي برگزار   -4
ود كه مبادا با تعليمات و آموزه ش ميتهديد و ارعاب ، عضو جديد، اين جلسه ي مخفيانه

 مخالفت كند.، ودش ميهاي سازمان كه از مقامات باالتر به او ابالغ 

وند در برگـزاري  شـ  مـي اغفـال  ، افرادي كه بر اثر سادگي توسط اعضاي سـازمان   -5
مراسم ديني و مذهبي خويش كامالً آزادند و متناسب با استعداد و صالحيت هايشان بـه  

ود؛ اما مالحده و كساني كه آمادگي پذيرش عقيـده ي الحـادي   ش ميآنان وظايفي محول 
يتشان ترفيع مـي يابـد. برحسـب تجربـه و كـارآيي كـه بـه دسـت         را دارند بتدريج موقع

ند. در اجراي نقشه هـاي  كن ميند و در موفقيتهايي كه در آزمونهاي مختلف كسب آور مي
 مهم سازمان به موفقيت دست مي يابند.

سازمان داراي اهداف كامالً سياسي است؛ در اكثر نظامهاي سياسـي و كودتاهـاي     -6
 ند.كن ميات مهم بين المللي نقش ايفا مردمي و دولتي و تغيير

ريشه در يهوديت دارد. مديران ارشدش سراسر دنيا يهودي ، اساس تنظيم سازمان  -7
 اشند.ب مياند. داراي فعاليتهاي صهيونيستي 
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دين زدايي و دين ستيزي است. بـراي  ، بزرگترين هدف سرّي سازمان بطور عموم  -8

 دارد. اي ويژهو فرزندان شان برنامه هاي از بين بردن دين اسالم از ميان مسلمانان 

د تا اصحاب ثـروت و سياسـت و منتفـذين اجتمـاعي را بـه      كن ميسازمان تالش   -9
د كه كن ميعضويت در آورد. به دنبال افراد معمولي جامعه نيست. بنابراين همواره تالش 

 رؤسا و وزراء و دولتمردان را به عضويت سازمان در آورد.

و اسامي مختلفي به فعاليت خود مشغول است تا اگـر در  سازمان تحت عناوين  -10
با اسم و رسم جديدي به فعاليت خود ادامه ، جايي به نام ماسونيت نتوانست فعاليت كند

لُـژ و عنـاوين ديگـري كـه     ، روتاري، دهد. از مهمترين شعبه هاي سازمان: سازمان أُسود
قوانين اسالمي مشغول به فعاليـت   فعاليتهاي خرابكارانه و اصول و مبادي كامالً متضاد با

                 اشند.ب مي

براي مجمع فقهي بطور واضح و شفاف مشخص اسـت كـه بـين سـازمان ماسـونيت      
ويهود و صهيونيزم جهاني رابطـه ي نزديـك و تنگـاتنگي وجـود دارد. از همـين طريـق       

شـود و بـر   توانسته در قضيه ي فلسطين بر فعاليت هاي مسئولين كشورهاي عربي چيره 
 سر راه اجراي برنامه هايشان مانع تراشي كند.

مجمع فقهي بنا بر داليل واضح و آشكار و اطالعات كامل در مورد فعاليـت سـازمان   
ارگـان ماسـوني را يكـي از    ، مذكور و خطر بزرگ و اهـداف و برنامـه هـاي مرمـوز آن    

ان معرفي و اعــالم  عليه اسالم و مسلمين شنـاخته و بـه همـگ ها آنخطرناك ترين سازم
عضو آن  نقشه هايش مـي دارد كـسي كـه از روي علـم و اطالع از ماهيت و اهـداف و

 كافر و از امت اسالم خارج گشته است.، شود
 )117-1/115( فتاوي اسالميه لمجوعة العلماء -المجمع الفقهي       

از  انسان ي اوليهل پيدايش نس ي نظريه] ادعاي انتقال روح يك فرد در ديگري و نقد 58[
 ميمون

ود. آيـا  شـ  مـي : استاد فلسفه به ما گفته كه روح از يك فرد به فردي ديگر منتقل 1س
 با توجه به اين كـه روح محاسـبه  ، اين نظريه صحيح است؛ در صورت صحت اين گفته
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فـرد دوم چگونـه محاسـبه    ، در صورت انتقال روح به ديگـري ، يندب ميد و عذاب شو مي
 يند؟ب ميب د و عذاشو مي

 الهي است: ي فرموده، استاد شما اشتباه است. اصل در اين موضوع ي نظريه: 1ج

﴿                        

                            ﴾  :األعراف]

۱۷۲[ 
 برگرفـت  را هـا  آننسـل و نـژاد   ، از پشت ايشـان ، آنگاه كه پروردگار تو از بني آدم«

اوالد او را پيـدا كـرد و از ايشـان اوالد ايشـان را بـه      ، يعني روز ميثاق اهللا تعـالي از آدم (
پروردگار ، را بر خودشان گواه كرد كه: آيا من ها آنمحقق گشت) و  ترتيبي كه در خارج

گفتند: آري! گواهي داديـم. تـا روز رسـتاخيز نگوييـد مـا از آن غافـل        ها آنشما نيستم؟ 
 .»بوديم

رضي اهللا عنه در مورد ايـن آيـه پرسـيده     در تفسير اين آيه آمده كه از عمربن خطاب
هصلَّى  ز رسول اهللاشد؛ عمررضي اهللا عنه پاسخ داد كه ا لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـدر ايـن مـورد    ع

هُ  اللَّـهَ إِنَّ « ايشان فرمودند:، سؤال شد نـْ جَ مِ رَ هِ فَاسـتخْ ينـِ هُ بِيَمِ رَ حَ ظَهْ سَ مَ ثُمَّ مَ لَقَ آدَ تعالی خَ

ةً  يَّ رِّ لِ ، ذُ لِ أَهْ مَ بِعَ نَّةِ وَ ءِ لِلْجَ الَ ؤُ تُ هَ لَقْ : خَ الَ قَ ـفَ عْ الْ نَّةِ يَ لُونَ جَ هُ ، مَ نـْ جَ مِ رَ تَخْ اسْ هُ فَ رَ حَ ظَهْ سَ ثُمَّ مَ

ءِ لِلنَّارِ  الَ ؤُ تُ هَ لَقْ : خَ الَ قَ ةً فَ يَّ رِّ لُونَ ، ذُ مَ عْ لِ النَّارِ يَ لِ أَهْ مَ بِعَ  .)133F1(»وَ

آدم عليه السالم را آفريد و پشت او را با يمين خود مسح نمود و نسلي از ، اهللا تعالي«
نـد.  ده مـي را براي بهشت آفريدم و عمـل بهشـتيان انجـام    آن بيرون آورد و فرمود: اينها 

دوباره پشت او را مسح نمود و ذريه اي از آن بيرون آورد و فرمود: اينها را بـراي جهـنم   
 »ندده ميو عمل جهنميان را انجام ، آفريدم

                                                            
حـاكم   "حديث حسـن  ")، و گفته3075)، ترمذي  (4703)، أبوداود  (898)، مؤطا مالك (1/44أحمد  ( -1

 )28(  "الرد علي الجهمية"نده في )    ابن م1/44(  "الشريعة ")، اآلجري في 2/544،324)، و (1/27(
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هصلَّى  ابن عبدالبر گويد: معناي اين حديث از چندين طريق از پيامبر ـ  اللـَّ سو هلَيلَّمع 
ابوهريره و ، علي بن ابي طالب، عبداهللا بن مسعود، ثابت است. از حديث عمر بن خطاب

ديگران رضي اهللا عنهم. اهل سنت بر اين حديث و مفهوم آن اجماع نموده و آن را ذكـر  
 كرده اند.

سخن كساني است كه معتقد به تناسخ ، موضوع انتقال روح از يك فرد به فردي ديگر
يــن گــروه از بــدترين كفــار انــد و داراي بــدترين و فاســدترين عقيــده ارواح هســتند. ا

(اشندب مي
134F

1(. 
در گذشته هاي دور ميمون بـوده و بـه مـرور زمـان بـه       انسان: گروهي معتقدند 2س
 تبديل شده است. آيا اين نظريه بر مبناي دليل است يا خير؟ انسان
را ذكر نموده و  فرينش آدممراحل آ، : اين گفتار نادرست است. اهللا تعالي در قرآن2ج

﴿ فرموده است:                        

 ﴾  :۵۹[آل عمران.[ 

حكايت عيسي عليه السالم نزد اهللا تعالي چون حكايت آدم عليه السالم است كـه او  «
 »پس وجود يافت، پس به او گفت: باشرا از خاك آفريد؛ س
مرطوب گشت تا اين كه به گلي چسبنده تبديل شد كه به دست مي ، سپس اين خاك

 چسبد.

 ﴿ فرموده: تعالىاهللا               ﴾  :و « ].۱۲[مؤمنون

﴿ و فرموده:» را از عصاره ي گل آفريديم انسانهمانا           ﴾ 

 .»را از گلي چسبنده آفريديم ها آن« ].۱۱[الصافات: 
 ي بعد اين گل چسبنده به گلي خشك و بدبو تبديل گرديد. در مرحله

                                                            
 )6/6با اندكي تفاوت  ( "التمهيد " -1
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 ﴿ اهللا تعالي فرموده:                ﴾  :حجر]

۲۶.[ 
 »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.

﴿ و فرموده:              ﴾ ]را از  انسان« ].۱۴ن: الرمح

 »گلِ خشكيده ي سفال مانند آفريد
 آفريد و در آن روح دميد.، لي كه اراده فرمودرا به شك انسان، اهللا تعالي

 ﴿ اهللا تعالي فرمود:                       

                  ﴾  :۲۸[احلجر - 

۲۹.[ 
 )    وياد كن) هنگامي را كه پروردگار تو به فرشتگان گفت: من بـرآنم بشـري از گـل

بيافريديم. پس چون راست كنمش و بدمم در وي از  نوع گلِ سياه بو گرفتهاز ، خشكيده
 .)135F1(»روح خود پس براي او به سجده در افتيد

. اما مراحـل آفـرينش   مراحل آفرينش آدم عليه السالم در پرتو آيات قرآن ذكر گرديد
 نسل آدم عليه السالم به شرح ذيل است:

                                                            
) سپس با آب آميخته شده است و به صورت گل در آمـده  5در آغاز آفرينش، خاك بوده  (حج/ انسان -1

) سپس حالت چسـبندگي  28) و بعد به صورت گل بدبو يا لجن تغيير شكل داده  (حجر/2است  (انعام/
) و بعد گل خشكيده و سفال گونه اي شده است كه اين آيه بـدان اشـاره   11(صافات/ پيدا كرده است 

دارد. اما هريك از اين مراحل چه اندازه طول كشيده است، و اين حالتهاي انتقالي تحت چه عواملي به 
) از حـوزه ي  29وجود آمده است، و نفخه ي رباني چيست و كي به كالبدش دميده شده است  (حجر/

، 1137خارج است و آن را اهللا تعالي مي داند و بس. [تفسير نور، دكتر مصـطفي خرمـدل، ص   علم بشر
 ،تهران]1387ششم نشر احسان، چاپ
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 ﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي                       

                                

                          ﴾ 

 ].۱۴ - ۱۲[املؤمنون: 
سپس او را بـه صـورت نطفـه اي در    ، را از عصاره اي از گل آفريديم انسانو همانا «

ولخته ي خون را به پـاره  ، استوار قرار داديم. آنگاه نطفه را لخته خوني كرديمجايگاهي 
گوشـتي   هـا  آنآنگـاه بـه اسـتخو   ، كـرديم  هـا  آنپس آن را اسـتخو ، گوشتي مبدل نموديم

واال و داراي پـس  ، سپس آن را آفرينشي ديگر داديم [و در آن روح دميـديم] ، پوشانديم
 »ينندگان استاهللا كه بهترين آفر، است خير فراوان

 اهللا تعالي بيان داشته است كه او را از آدم آفريد.، حوا)( در مورد آفرينش همسر آدم

﴿                            

                            

﴾  :1[النساء.[ 

آفريـد و همسـرش را از او    نفسكه شما را از يك  بترسيد اي مردم! از پروردگارتان«
از  و بترسـيد از آن خـدا كـه   ، مردان و زنان بسياري را منتشر سـاخت ، آفريد و از آن دو

همانـا اهللا تعـالي مراقـب    ، يد و بترسيد از قطع خويشاونديكن مييكديگر به نام او سؤال 
 »شماست.
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه أجمعين، وباهللا التوفيق       

 )309، 2/308( انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتاء          

 ي دروزيه ] بيان اعتقادات فرقه59[ 

 والسالم علی رسوله وآله وصحبه...وبعد: ۀهللا والصلو احلمد
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انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتاء از نامه اي كه نايب وزير داخلي براي مدير كـل  
ه.ق پيوست نامـه  1397مورخه ي ، 5400س 2اطالع يافت. با شماره، انجمن فرستاده بود

يكي دانشـجويي پيـرو    دو نشريه است كه حاوي دو مقاله بصورت گفتگو بين دو نفر كه
اعتقادات فرقه دروزيه است است كه در االزهر مشغول به تحصيل است و بين شخصـي  

   د.كن مياو را شيخ المشايخ االزهر معرفي ، به نام مصطفي الرافعي كه اين دانشجو
ي دوم گفتگويي است بين شخصي سني به نام شيخ الحـق حسـيني و يكـي از     مقاله 

هاني زيدان كـه داراي اعتقـادات فرقـه ي دروزيـه اسـت. بنـا بـر         اساتيد به نام اباحسن
در مـورد فرقـه    تقاضاي نايب رئيس داخلي راجع به بررسي اين دو مقاله و توضـيحاتي 

رد. خالصـه ي  دا ميرا بيان  ها آنانجمن خالصه اي از مذهب دروزيه و ماهيت ، دروزيه
 دو گفتگو را مي نويسد:

 دروزيه ي هفرقاوالً: خالصه ي اعتقادات 
اصل اين فرقه از فرقه هاي قرامطه باطنيه است كه اساس كار آنان بـر تقيـه و پنهـان    

ند. خـود  آور ميكاري است. در مواردي خود را به شكل متدينين و اهل زهد و تقوي در 
هصلَّى  را رافضي و متصوفه و دوستدار آل بيت پيامبر مي نامنـد. وانمـود    علَيه وسلَّم اللـَّ

امـر را بـر   ، ند كه هدفشان اصالح و ايجاد وحدت ميان مردم است تا با ايـن شـيوه  كن مي
مردم مشتبه نموده و منتظر فرصت باشند كه هر وقـت قـوي شـدند و احسـاس كردنـد      

عقايد خود را اظهار دارنـد و چهـره ي اصـلي    ، دولتمردان با آنان همدل و همراه هستند
 شان را آشكار سازند.

عقيـده و  ، دعوتگران به شرّ و فساد است. در صدد از بـين بـردن ديـن   اين فرقه جزو 
ود شـ  ميمتوجه اين واقعيت ، اخالق هستند. كسي كه تاريخ آنان را مطالعه و بررسي كند

را پي ريزي نمـود. از آن روز   ها آناصول و اعتقادات ، كه عبداهللا بن سبأ حميري يهودي
اين اصـول و اعتقـادات را نسـلي بعـد از      اين گروه از گذشتگان خويش، تا زمان حاضر

كـه فرقـه    هرچنـد نسل ديگر به ارث بردند و همديگر را به اين اصول توصـيه نمودنـد.   
قرامطه ي باطنيه هستند؛ اما از نظر پيدايش و آغاز فعاليـت   شاخه اي از، دروزيه در اصل
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يـت خـاص   داراي هو، و شرايطي كه به آنان كمك كرد تا فعاليت خود را گسترش دهند
 ند.باش ميخود 

توضيحي مختصر پيرامون پيدايش و مراحل فعاليت دروزيه و فتـواي علمـا در مـورد    
 آنان:
فرقه دروزيه منتسب به ابو عبداهللا محمد بن اسـماعيل درزي اسـت. و نيـز گفتـه      -1

عبداهللا درزي و دروزي بن محمد اسـت. و نيـز گفتـه شـده محمـد بـن       ، شده نام ايشان
همان تشتكين يا هشتكين درزي است. گفته شده كه اين گروه منسـوب  اسماعيل درزي 

به طيروز يكي از شهرهاي فارس هستند. زبيدي در كتاب تاج العـروس تصـريح نمـوده    
است كه به افراد طبقـه پـايين   » درزه«منسوب به خاندان ، با فتح دال "الدرزي"است كه 

 ود.ش مياطالق  خياطها و ريسندگان، جامعه

اسماعيل درزي در زمان حكومت ابي علي منصور بن العزيز يكـي از  محمد بن  -2
پادشاهان عبيديين ظهور نمود. عبيديان نزديك به دويست سال بر مصر حكومت كردند. 

لَّى   به دروغ خود را از نسل فاطمه رضي اهللا عنها و آل بيت پيامبر صـ ـه لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـع 
 نستند.دا مي

زي ابتدا از فرقه ي اسماعيليه باطنيه بود كـه فرقـه اسـماعيليه    محمد بن اسماعيل در 
ند. وي عليـه  باشـ  مـي مدعي پيروي از محمد بن اسماعيل بن جعفر صادق رضي اهللا عنه 

ادعـاي   -علي المنصور-اسماعيليه خروج نمود و به حاكم عبيدي پيوست. حاكم عبيدي 
دم به عبادت و پرستش حـاكم  الوهيت نمود. محمد بن اسماعيل از او حمايت نمود و مر

فرا خواند و اعالم داشت كه پروردگار در علي رضي اهللا عنه حلول نموده و روح ايشـان  
به اوالدش يكي پس از ديگري منتقل شده تا اين كه به بدن حاكم وقت علـي المنصـور   

 رسيده است.
پيـروي  حاكم امور مصر را به محمد بن اسماعيل سپرد تا مردم در ايـن عقيـده از او   

مسـلمانان مصـر   ، كنند. پس از اين كه بين مردم شناخته شد و كارش به رسـوايي كشـيد  
او ، حاكم، چون خواستند او را بكشند، عليه او شورش كردند. با او و پيروانش جنگيدند
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را مخفي نمود و مقداري اموال به او داد تا به منظور ادامه دعوتش به سرزمين شام برود. 
درزي به آنجا رفت. در قسمت غربـي دمشـق در وادي تـيم اهللا بـن      محمد بن اسماعيل

 ي فرقهثعلبه ساكن شد. مردم را به پرستش حاكم عبيدي دعوت نمود. اصول و اعتقادات 
بـين مـردم   ، دروزيه را ميان مردم تبليغ كرد. اموالي را كه حاكم عبيدي به او سـپرده بـود  

 نمودند. تقسيم نمود. بسياري از مردم دعوتش را اجابت
مردي فارسـي تبـار بـه نـام     ، ددا مييكي ديگر از كساني كه به الوهيت حاكم دعوت  

حمزه بن علي بن احمد حاكمي درزي از بزرگان باطنيه است. اين شخص با دعـوتگران  
مخفي ِ حاكم ارتباط برقرار نمود. بصورت مخفيانه دعوت الوهيت حاكم را ادامـه داد تـا   

اين گروه در آمد و عقيده اش را اعالم نمود. ادعـاي رسـالت از    به عنوان ركني از اركان
جانب حاكم را نمود. حاكم نيز او را تأييد كرد. پس از مرگ حاكم و جانشيني فرزنـدش  

اعتقاد الوهيت پدرش را رد نمود. سـرانجام  ، به جاي پدر» الظاهر إلعزاز دين اهللا«با لقب 

ي از مصـر بـه شـام گريخـت. بعضـي از      اين دعوت در مصر بر چيده شد. حمزه بن عل
پيروانش با او به شام رفتند و در محلي ساكن شدند كه بعدها به [جبل الدروز] معـروف  

 شد.
 

 :»دروزيه« ي فرقهبرخي از اصول و اعتقادات 
اين فرقه معتقد به حلول و اتحاد است؛ معتقدنـد پروردگـار در علـي رضـي اهللا      - أ

گري حلول كـرد تـا ايـن كـه در حـاكم عبيـدي       در اوالدش يكي پس از دي عنه و سپس
حلول نمود. اين فرقه اعتقاد به رجعت حاكم دارد كـه حـاكم زمـاني در غيبـت بـه سـر       

 د.كن ميرد و سپس ظهور ب مي

حقيقت مذهب خويش را جـز بـراي خـواص و كسـاني كـه از      ، تقيه: اين گروه - ب
 ند.كن ميبيان ن، نباشند ها آنپيروان و هم كيشان 
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اشند. معتقدند كه آنـان از خطـا   ب ميمعتقد به عصمت ائمه ي خويش اين گروه   - ت
نـد. آن  كن مـي نند و آنان را پرستش دا ميو اشتباه معصوم هستند؛ بلكه ائمه خويش را اله 

 گونه كه حاكم عبيدي را مي پرستيدند.

داراي ظـاهر و  ، ويند: نصـوص قـرآن و شـريعت   گ ميمدعي علم باطن هستند.  - ث
ناي باطني آيات است نه معناي ظاهري. اين گروه اين گونه الحاد مع، باطن است و اصل

 در نصوص شريعت و تحريف اخبار و اوامر و نواهي شرع را بنا نمودند.

به طور كامـل منكـر ايـن صـفات     ، در نصوصي كه مربوط به صفات پروردگار است 
تناسـخ   بهشت و جهنم هستند. در عوض معتقد بـه ، جزا، حساب، اشند. منكر قيامتب مي

روح او بـه بـدن   ، يـا حيـواني   انسـان اشند؛ يعني هنگام فرا رسيدن مرگ يـك  ب ميارواح 
ود. هنگام تولدش روح شخص مرده در بـدن فـرد دوم   ش مييا حيوان ديگر منتقل  انسان

دهر دائم و عامل قائم و أرحام تُدفع و « ويند:گ ميرد. اين گروه ب ميدر نعمت يا عذاب بسر 

بلع  .»أرض تُ

ر فرشتگان الهي و رسالت پيامبران هسـتند. پيـرو فالسـفه ي مشـائي و اصـول و      منك
اوامر و نواهي را تحريف نمودند. نمـاز  ، ند. نصوص تكليفي قرآنباش مينظريات ارسطو 

را از نمازهاي روزانه بـه معرفـت اسـرار خـود تحريـف نمودنـد. روزه را از خـودداري        
رار خود تحريف كردند. معتقدند كه منظـور  مفطرات از طلوع فجر تا غروب به كتمان اس

 زيارت شيوخ و افراد مقدس نزد آنان است.، از حج
اباحي گري و بي بند و باري را رواج دادند و نكاح مادران و دختـران را جـايز قـرار    
دادند. نصوص كتاب و سنت را بازيچه ي افكار و اعتقادات باطل خود نمودنـد و كليـه   

 د.ي عبادات را انكار كردن
ظـاهر مـذهبهم الـرفض و    «و ديگران در مورد آنان گفته اند: ابوحامد غزالي رحمه اهللا

 ».  باطنهم كفر المحض
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 مشابهت دارد. )136F1(»رسائل اخوان الصفاء« ي طريقهاعمال و ، عقائد عقائد اين گروه با
عامل پيـدايش زنـدگي اسـت.     ،ويند: طبيعتگ ميمعتقد به ماده و طبيعت هستند.  -ه
زي جز تمام شدن حرارت غريزي در وجود آدمي نيست؛ مانند خاموش شـدن  چي، مرگ

 مگر كسي كه كشته شود.، نور چراغ بر اثر تمام شدن سوخت آن
نفاق در دعوت و فريبكاري سرلوحه ي كارشان است؛ ابتدا محبت آل بيت رضي  -و

و اظهـار   او را بـه رفـض  ، ند. چون كسي با آنان هم عقيده شـده كن مياهللا عنهم را مطرح 
او را به بيان ، ند. پس از پذيرش اين اعتقادده ميرضي اهللا عنهم دعوت  معايب صحابه 

، نـد. در مرحلـه ي بعـد   ده ميمعايب علي رضي اهللا عنه و طعن در شخصيت او دعوت 
وينـد: انبيـا داراي   گ مـي نـد و  ده مـي طعن و عيبجويي در شخصيت پيامبران الهي دعوت 

ي زيـرك و  هـا  انسـان ، د كه مخالف با دعوتشان است. پيـامبران بواطن و اسراري بوده ان
اصـول و  ، داراي هوش و استعداد فوق العاده اي بوده انـد كـه بـراي خـام كـردن ملتهـا      

 قواعدي را وضع نموده اند تا از اين طريق به مصالح و منافع دنيوي برسند.
 دوم: حكم فرقه ي دروزيه:
در مورد دروزيه و نصيريه سؤال شد. ايـن گونـه    رحمه اهللاز شيخ االسالم ابن تيميه 

كافر هستند. خوردن ذبيحه ي آنان ، پاسخ داد: گروه نصيريه و دروزيه به اتفاق مسلمانان
د؛ زيـرا  شـو  ميجايز نيست. نكاح با دختران و زنانشان حرام است. از آنان جزيه گرفته ن

 اشند.ب ميمرتد هستند. نه مسلمان و نه جزو يهود و نصاري 

                                                            
سياسي بودند كه به احتمال زيـاد در اواخـر    –ديني  –اخوان الصفاء: اعضاي يك جمعيت سري فلسفي  -1

ا در اكثـر بـالد فروعـي بـود. و     سده ي سوم و نيمه ي سده ي چهارم در بصـره نشـأت گرفـت، و آن ر   
شريعت به ناداني ها آلـوده شـده   « انگيزه ي تشكيل جمعيت مذكور اين بود كه آن جماعت مي گفتند:

و به گمراهي ها در آميخته و شستن و پاك كردن آن را جز به فلسـفه نمـي تـوان: زيـرا فلسـفه حـاوي       
سياسي معاصـر، نوشـته ي دكتـر     –تاريخ نهضتهاي ديني ». حكمت اعتقادي و مصلحت اجتهادي است

 . مترجم185، صفحه1382علي اصغر حلبي، انتشارات زوار، تهران،
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دروزيه و نصيريه به اركان اسالم معتقد نيستند. منكر محرمـات الهـي از قبيـل     ي فرقه
شهادتين را بخوانند؛ امـا   هرچندمردار و ديگر محرمات هستند. اين گروه ، تحريم شراب

نصيريه از پيروان ابي شـهيب   ي فرقهكافر هستند. ، با داشتن اين عقايد به اتفاق مسلمانان
اهللا است ، ة در مورد شخصيت علي رضي اهللا عنه معتقدند كه عليمحمد بن نصير از غال

 ويند:گ ميو 
 اشـــــهد أن ال إلـــــه إال 

 

ــين   ــزع البطـ ــدرة األنـ  حيـ
 

م كه هيچ معبودي نيست مگر حيـدري كـه مـوي پيشـانيش از هـر دو      ده ميگواهي 
 طرف رفته و تنومند است.

ــه إال ــاب عليـــ  وال حجـــ
 

 حممـــد الصـــادق األمـــين  
 

 محمد صادق األمين است حيدري كه حجابش
 وال طريــــــق إليــــــه إال

 

 ســـلمان ذوالقـــوة املتـــين  
 

 

 سلمان نيرومند است، راه رسيدن به سويش
فرقه درزيه: پيروان هشتكين درزي از همپيمانان حاكم عبيدي هستند؛ حـاكم عبيـدي   

هشتكين درزي را به سـرزمين  ، باطنيه است كه حاكم وقت ي فرقهيكي از حكام مصر از 
هللا بن ثعلبه در سوريه فرستاد تا اهالي آنجا را به الوهيت حاكم عبيدي و پرستش او تيم ا

(دعوت دهد و او را [الباري العالم]
137F

ردند. اين گروه خو ميناميدند و به نام او سوگند  مي )1
لَّى   ناسخ شريعت محمد بن عبـداهللا ، از پيروان اسماعيليه معتقدند محمد بن اسماعيل صـ

ه اعتقاد به قديم بـودن  ، است. فرقه اسماعيليه در كفر بدتر از غالة هستند ه وسلَّمعلَي اللـَّ
واجبات و محرمات اسالم هستند. ايـن گـروه از قرامطـه باطنيـه     ، عالم دارند. منكر معاد

 نصاري و مشركين عرب هم كفرشان بدتر است.، هستند كه از يهود

                                                            
در متن كتاب [الباري الغالم] نوشته بود. با مراجعـه بـه فتـاواي ابـن تيميـه، صـورت صـحيح آن [ البـاري          -1

 العالم] است. مترجم
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(سـطو و امثـالش و مجـوس   در نهايت اعتقادات شان تركيبي از فالسفه ار
138F

اسـت. از   )1
 .)139F2( روي نفاق مدعي تشيع هستند. واهللا أعلم

ويد: مسلمانان در كفـر ايـن   گ ميدر رد فرقه دروزيه  رحمه اهللاشيخ االسالم ابن تيميه 
خودش كافر ، فرقه ترديدي ندارند؛ بلكه اگر كسي در كفر آنان شك و ترديد داشته باشد

ند. باشـ  مـي و مشركين نيستند؛ بلكه جزو كافران گمـراه   است. اين گروه جزو اهل كتاب
خوردن ذبيحه ي آنان حالل نيست. زنان شـان اسـير و امـوال شـان بـه غنيمـت گرفتـه        

ود. هر جا پيـدا  ش ميآنان قبول ن ي توبهكه  ود. اينها جزو زنديقان و مرتداني هستندش مي
، بـه عنـوان نگهبـان    هـا  آن كشته شوند؛ قابل لعن و نفرين هستند. به كـار گـرفتن  ، شدند

.. جايز نيست. كشتن علما و بزرگان شان واجب اسـت تـا ديگـران را    .كارگر و، كشاورز
 هـا  آنگمراه نكنند. همراهي و رفاقت و خوابيدن در منزلشان و شركت در تشييع جنـازه  

 حرام است.
حـرام  ، دهامر نمـو  ها آنبه اقامه ي  تعالىبر اولياي امور مسلمين ترك حدودي كه اهللا 

نـه كسـي كـه حـد بـر او      ، نددا ميرا مناسب  ها آناجراي ، است. حدودي كه اقامه كننده
 د.شو ميجاري 

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه أجمعين، وباهللا التوفيق       
 ) با اندكي دخل و تصرف288-2/292( انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتاء    

 تيجاني ي طريقه] 60[

نـور  ( تيجاني هسـتند؛ بنـده در برنامـه ي    ي طريقهشهريان ما پيرو  بسياري از هم :س
تيجاني از فرقـه هـاي مبتـدع اسـت و      ي طريقهفتيد: گ ميعلي الدرب) از شما شنيدم كه 

معـروف بـه صـالة    ، پيروي از آن جايز نيست. خانواده ي بنده ورد شيخ احمـد تيجـاني  
                                                            

قائـل بـه    ها آنرسى آنان را گبر گويند. قوم آتش پرست كه از تابعان زرتشت مى باشند و به فا س:مجو -1
دو مبدء نور و ظلمت و يزدان و اهرمن بوده اند و ايشان پيش از ظهور زردشت هم بوده انـد و مجـوس   

 ] مترجم160ص48خوانده مى شدند.[ دايرة المعارف بزرگ شيعه، ج
 ).1/161مجموع الفتاوي  ( -2
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هصلَّى  همان درود بر پيامبر، ة الفاتحويند؛ صالگ ميانند. خو ميالفاتح را  لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـع 
، ويند كسي كه صالة الفاتح را بخواند و سپس ترك كندگ مياست. آيا اين صحيح است؟ 

مالمتـي بـر او نيسـت؛ امـا اگـر      ، ردد. كسي كه صالة الفاتح را از ابتدا نخواندهگ ميكافر 
ود. بـه  شـ  مـي كـافر  ، چنانچه آن را ترك نمايد، ندصالة الفاتح را شروع كرد و مدتي خوا

پدر ومادرم گفتم: اين سخن درست نيست. در جواب به من گفتند: تو وهـابي هسـتي و   
 به من بد و بيراه گفتند. لطفاً ما را راهنمايي كنيد.

بدعت است. اهل اسـالم اجـازه ندارنـد از بـدعت     ، تيجانيه ي طريقه، بدون ترديد ج:
ديگر. بلكه واجب است مسلمانان از  ي طريقهطريقه تيجاني باشد يا هر چه ، پيروي كنند

هصلَّى  رسول اهللا  پيروي كنند. علَيه وسلَّم اللـَّ

﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي                    

       ﴾  :۳۱[آل عمران.[ 

بگو: اگر اهللا را دوست داريد از من پيروي كنيد تا اهللا نيز دوستتان بدارد و گناهانتان «
 »و اهللا آمرزنده ي مهربان است، را بيامرزد

﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي                      

     ﴾  :۳[االعراف.[ 

اوليـا و  از آن چه از جانب پروردگارتان به سوي شما نازل شـده پيـروي كنيـد و از    «
 .»ريديپذ ميواقعاً كه شما دير پند ، معبوداني غير از او پيروي نكنيد

﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي                    ﴾  :احلشر]

۷.[  
 
هصلَّى پيامبر ، آن چه« بـاز  ، منعتـان كـرد  ، از آنچـه  بگيريـد و ، به شما داد علَيه وسلَّم اللـَّ

 .»ايستيد
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 ﴿: رمايدف مياهللا تعالي                  ﴾ 

 ].۱۵۳[االنعام: 
متفرقـه)  ( هـاي  پس از آن پيـروي كنيـد و از راه  ، و همانا راه راست من همين است«

 .»پيروي نكنيد
، سبل: عبارت از اهواء و شبهات و شهوات حرام و روشهاي نو پيدا است. پروردگـار 

ه صلَّىقرآن و سنت صحيح رسول اهللا ، ما را موظف كرده تا پيرو صراط مستقيم علَيه  اللـَّ
 باشيم. وسلَّم

، ماننـد: شـاذلي  ، ديگر ي طريقهي تيجاني و يا هر  پيروي از طريقه، اين آيات براساس
جايز نيست؛ مگر آنچه كه موافق بـا  ، قادري و آنچه ساخته و پرداخته ي ذهن بشر است

موافـق بـا   شرع مطهر اسالم باشد. نه بر اين اساس كه در فالن طريقه آمده؛ بلكـه چـون   
 شريعت اسالمي است.

 ﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي                      

      ﴾  :۲۱[االحزاب.[ 

ـه صلَّى  رفتار) رسول اهللا( قطعاً براي شما در« لَّم  علَ اللـَّ سـو ه سرمشـقي نيكوسـت   يـ ،
 »دكن ميبراي كسي كه به اهللا و روز واپسين اميد دارد و اهللا را فراوان ياد 

﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي               

                       

                  ﴾  :۱۰۰[التوبه.[ 

 اهللا، كردند پيرويشان نيكي به كه كساني و انصار و مهاجرين از نخستين پيشگامان و«
 پـاي  از كـه  كرده آماده هايي باغ آنان براي و، ندخوشنود او از ها آن و خوشنود ايشان از

 .»بزرگ كاميابي است اين، آنند در هميشه و است جاري نهرها درختانش
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هصلَّى  اهللا رسول ـوَ « :رمايدف مي علَيه وسلَّم اللـَّ هُ هُ فَ نـْ يْسَ مِ ا لَ ا مَ ذَ ا هَ نَ رِ ثَ يفِ أَمْ دَ نْ أَحْ مَ

دٌّ   .)140F1(»رَ

 .»عملش مردود است، به وجود آورد كه از دين ما نيست هر كس در دين ما چيزي«

هصلَّى  پيامبر دٌّ « :رمايدف مي علَيه وسلَّم اللـَّ وَ رَ هُ ا فَ نَ رُ يْهِ أَمْ لَ يْسَ عَ الً لَ مَ لَ عَ مِ نْ عَ مَ  .)141F2(»وَ

 ».عملش مردود است، دين ما نباشد براساسهر كس عملي انجام دهد كه «

هصلَّى  رسول اهللا لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـي جمعـه فرمـوده:   در خطبـه  ع » َ ـريْ ـإِنَّ خَ ـدُ فَ عْ ـا بَ أَمَّ

ـ يثِ كِتَابُ الْ دِ ُ  اللَّـهِ حَ ريْ خَ ـوَ ُّ الْ رشَ دٍ وَ َمَّ  حمُ دَ  هُ دَ ـهُ ةٌ الْ لَ الَ ةٍ ضَ عَ لُّ بِدْ كُ َا وَ اهتُ ثَ ْدَ ورِ حمُ  .)142F3(»أُمُ

لَّى   اهللاروش رسول ، كتاب الهي است و بهترين روش، بهترين گفتار« صـ ـه ه   اللـَّ لَيـع
 »بدعتها هستند و هر بدعتي گمراهي است، است؛ بدترين امور وسلَّم

لَّى   همان درود و سالم بـر پيـامبر  ، احاديث در اين مورد بسيار است. صالة الفاتح صـ
ه  ينـد: وگ مـي است؛ اما الفاظ صالة الفاتح در احاديث وارد نشده است كه  علَيه وسلَّم اللـَّ

 »و النارص احلق بـاحلق، اللهم صل وسلم علی سيدنا حممد الفاتح ملا أُغلِق و اخلاتم ملا سبق«

 اين الفاظ در احاديث وارد نشده است.
د كه صـحابه رضـي   كن ميدر صحيحين آمده كه كعب بن عجره رضي اهللا عنه روايت 

هصلَّى  اهللا عنهم از رسول اهللا يدند كه يا رسول اهللا! اهللا تعالي بـه امـر   پرس علَيه وسلَّم اللـَّ
لَّى   چگونه بر شما درود بفرستيم؟ پيامبر، نموده كه بر شما درود بفرستيم صـ ـه ه   اللـَّ لَيـع

وا«فرمودند:  وسلَّم ولُ ـىلَ آلِ اللَّـهُ قُ عَ يمَ وَ اهِ رَ ىلَ إِبْ يْتَ عَ لَّ امَ صَ دٍ كَ َمَّ ىلَ آلِ حمُ عَ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ  مَّ صَ

يدٌ  ِ ِيدٌ جمَ يمَ إِنَّكَ محَ اهِ رَ ـىلَ آلِ اللَّـهُ إِبْ عَ يمَ وَ اهِ رَ ىلَ إِبْ تَ عَ كْ ارَ امَ بَ دٍ كَ َمَّ ىلَ آلِ حمُ عَ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ كْ عَ ارِ مَّ بَ

يدٌ  ِ ِيدٌ جمَ يمَ إِنَّكَ محَ اهِ رَ  .)143F4(»إِبْ

                                                            
 )171)  (1718مسلم  ( ،)2697بخاري  ( -1
 )18-1718( مسلم  -2
 )868مسلم  ( -3
 )406) مسلم  (3370بخاري  ( -4
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همچنين در صحيح بخاري و مسلم از أبي حميد الساعدي رضي اهللا عنه روايـت كـه   

هصلَّى  رسول اهللا وا « فرمودند: علَيه وسلَّم اللـَّ ولُ هِ اللَّـهُ قُ تـِ يَّ رِّ ذُ ـهِ وَ اجِ وَ أَزْ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ

رَ  ىلَ آلِ إِبْ تَ عَ كْ ارَ امَ بَ تِهِ كَ يَّ رِّ ذُ هِ وَ اجِ وَ أَزْ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ كْ عَ ارِ بَ يمَ وَ اهِ رَ ىلَ آلِ إِبْ يْتَ عَ لَّ امَ صَ يمَ كَ إِنَّـكَ  اهِ

يدٌ  ِ ِيدٌ جمَ  .)144F1(»محَ

روايـت   در حديث سوم مسلم در صحيحش از أبي مسعود انصـاري رضـي اهللا عنـه   

هصلَّى  است كه رسول اهللا وا « فرمود: علَيه وسلَّم اللـَّ ولُ ـىلَ آلِ اللَّـهُ قُ عَ ـدٍ وَ َمَّ ـىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ

يمَ  اهِ رَ ىلَ آلِ إِبْ يْتَ عَ لَّ امَ صَ دٍ كَ َمَّ يمَ  حمُ اهِ ـرَ ـىلَ آلِ إِبْ ـتَ عَ كْ ارَ امَ بَ دٍ كَ َمَّ ىلَ آلِ حمُ عَ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ كْ عَ ارِ بَ وَ

ـيفِ  يدٌ الْ ِ ِيدٌ جمَ ِنيَ إِنَّكَ محَ املَ  .)145F2(»عَ

داراي معناي صحيحي اسـت؛ امـا تـرك نمـودن     ، اما صالة الفاتح گرچه از نظر معني
هصلَّى  شيوه اي كه پيامبر به آن امر نموده و اختيار شيوه اي ديگر بجـا و   معلَيه وسلَّ اللـَّ

داراي معناي مبهمي است كـه بعضـي از    [الفاتح ملا أُغلِق] كه لفظ هرچندمناسب نيست. 

 يرند. واهللا ولي التوفيقگ ميهوا پرستان از آن معناي غير صحيحي مراد 
 )148-145( ص، )39( شماره -مجلة البحوث –شيخ ابن باز        

 بريلوي ي رقهف] 61[

وند. لطفاً در مورد اين گروه و اعتقـادات  ش ميگروهي در پاكستان بريلوي ناميده  س:
 توضيح دهيد تا مردم نسبت به آنان و حقيقت امرشان آگاه شوند. ها آن

هصلَّى  پيامبر -1ها:  برخي از خرافات بريلوي پيـامبر   -2زنـده اسـت.    علَيه وسلَّم اللـَّ
 -3بخصـوص بعـد از نمـاز جمعـه     ، همه جا حاضر و ناظر است علَيه وسلَّم ـهاللَّصلَّى 

هصلَّى  معتقدند كه پيامبر معتقـد بـه    -4در امر شـفاعت پيشـقدم اسـت.     علَيه وسلَّم اللـَّ
بر قبور بارگـاه   -5 ند.كن ميطلب حاجات و نياز  ها آناولياء و اصحاب قبور هستند و از 

                                                            
 )407) و مسلم  (3369بخاري  ( -1
 )405مسلم  ( -2
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 -7 ست.ها آنيا رسول اهللا يا محمد ذكر دائمي  -6 ند.كن ميرا چراغاني  ها آنند و ساز مي

بـد رفتـاري    ،وينـد گ ميند و آمين را با صداي بلند كن ميبا كساني كه در نماز رفع يدين 
ند كن مياز زدن مسواك قبل از نماز خيلي تعجب  -8 را وهابي مي نامند. ها آنند و كن مي

 وسند.  ب ميهنگام وضو و اذان و بعد از نماز انگشتان خود را  -9 نند.دا ميو آن را ناپسند 

﴿ دكن ميامام بعد از نماز اين آيه را تكرار  -10              

﴾  :پس از آن همه مردم به صورت گروهي و با صداي بلند درود « ].۵۶[االحزاب

 .»انندخو مي

 انند.خو ميعه حلقه مي زنند و اشعار بعد از نماز جم -3

نـد و  كن ميطعام و خوراك بسيار تقسيم ، در ماه مبارك رمضان بعد از ختم قرآن -4
 ند.كن ميشيريني توزيع ، در مسجد

 ند و باالي محراب مي نويسند: يا محمدكن ميمساجد را بسيار تزئين  -5

ــت   -6 ــل ســنت و جماع ــيخــود را اه ــراه  دا م ــد و ديگــران را گم ــينن ــدا م                     د.نن
در اختيـار همـين   ، انمخـو  مـي انم و مسجدي كه در آن نماز خو ميبنده در كراچي درس 

 فرقه است.
اگر كسي از حالـت و  ، نماز پشت سرش جايز نيست، كسي كه چنين صفاتي دارد ج:

نمازش پشت سر چنين فردي جايز نيسـت. چـرا كـه    ، وضعيت چنين فردي با خبر باشد
ند كه اهللا تعالي به خاطر باش ميكفر و بدعت هستند و منافي با توحيدي ، اتاكثر اين صف

 آن پيامبران و كتابها را نازل فرموده است. اين عقايد با آيات صريح قرآن تعارض دارند.

﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي        ﴾  :۳۰[الزمر.[ 

 »نيز)خواهند مرد( ها آنقطعاً تو خواهي مرد و «

﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي              ﴾ ]۱۸ن: اجل.[ 

 .»پس هيچ كس را با اهللا نخوانيد، ويژه ي اهللا است، وهمانا مساجد«
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 ند بايد با روشي نيكو با آنان صحبت نمود. اگـر ده ميدر مورد بدعت هايي كه انجام 
را ترك كنيد و در مساجد اهل سنت نماز ، ودرغير اين صورت آنان -الحمدهللا -پذيرفتند
 بخوانيد.

﴿ بهترين الگو ابراهيم عليه السالم دركالم الهي است:         

                ﴾  :۴۸[مريم.[ 

يرم و پروردگار خـود را  گ ميكناره ، انيدخو ميواز شما وآن چيزهايي كه به جاي اهللا «
 »انم. اميدوارم كه در خواندن پروردگارم بي پاسخ نمانمخو مي

 أحباش] جماعت 62[

           :.. أمـا بعـد.و علی آله وصـحبه، والسالم علی من النبی بعده ۀاحلمد هللا وحده والصلو

ه دفتر انجمن دايم پـژوهش هـاي علمـي و افتـا سـواالتي در موضـوع گـروه احبـاش         ب
آقاي عبداهللا حبشي مقيم لبنان رسـيد. ايـن گـروه در بعضـي از     ، وشخص منسوب به آن

افكـار  ، امريكا و اسـتراليا فعاليـت دارد. بـا چـاپ كتابهـا و مقـاالتي      ، كشورهاي اروپايي
د. انجمن پس از اطالع وتأمل در ده ميرا دعوت د. ديگران ساز ميوعقايد خود را منتشر 

 د:كن ميبراي عموم مسلمانان چنين بيان ، افكار و عقايد اين گروه
لَّى   رضي اهللا عنه روايت است كه رسول اهللا اوالً: درصحيحين از ابن مسعود صـ ـه  اللـَّ

لُو« فرمود: علَيه وسلَّم ينَ يَ ذِ مَّ الَّ ينِ ثُ رْ ُ النَّاسِ قَ ريْ ُمْ خَ لُوهنَ ينَ يَ ذِ مَّ الَّ ُمْ ثُ  .)146F1(»هنَ

، صـحابه) و بعـد  ( رنـد ب ميكساني هستند كه درعهد و زمان مـن بسـر  ، بهترين مردم«
تبـع  ( نـد آي مـي  هـا  آنتابعين) وسپس كساني كـه بعـد از   ( ندآي مي ها آنكساني كه بعد از

 »تابعين).

هصلَّى  رسول اهللا  « رمايند:ف مي علَيه وسلَّم اللـَّ وَ مْ بِتَقْ يكُ ـةِ ، اللَّـهِ أُوصِ الطَّاعَ عِ وَ مْ السَّ وَ

بْدٌ  م عَ لَيكُ رَ عَ أَمَّ إِنْ تَ ا، وَ ريً ثـِ ـا كَ فً تِالَ  اخْ َ ـريَ مْ فَسَ ـنْكُ عِـشْ مِ نْ يَ هُ مَ إِنَّ ـنَّةِ ، فَ سُ ـنَّتِي وَ مْ بِسُ لَـيْكُ عَ فَ

                                                            
 )6429،3561،2652بخاري  ( -1
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ـ ينَ الْ دِ اشِ اءِ الرَّ فَ لَ ـخُ يِّنيَ الْ دِ هْ يمَ ن بَعدِ لَ ، مِ وا عَ ضُّ ذِ عَ اجِ ا بِالنَّوَ ثَاتِ ، يْهَ دَ ـْ حمُ مْ وَ اكُ إِيَّ ــوَ ورِ الْ ، أُمُ

ةٌ  لَ الَ ةٍ ضَ عَ لَّ بِدْ إِنَّ كُ  .)147F1(»فَ

م؛ اگر چه برده اي بـر  كن ميشما را به تقواي الهي و شنيدن و اطاعت كردن سفارش «
، شما حاكم و فرمانروا باشد. بدون ترديد هر كسي كه از شـما بعـد از مـن زنـده بمانـد     

اختالفات زيادي را مشاهده خواهد نمود. پس سنت مرا و سنت خلفاي راشـد و   بزودي
چنگ بزنيد. از بدعتها و امور ناپيدا در ديـن   ها آنمحكم به ، هدايت يافته را الزم بگيريد

 »در دين) ضاللت و گمراهي است.( بپرهيزيد. زيرا هر بدعتي
ين حاكميـت كتـاب و سـنت    تابعين و تبع تـابع ، برترين امتياز و ويژگي عصر صحابه

هصلَّى  گفتار اهللا و رسول، بوده است. درتمام امور در اين دوران طاليي لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـع 
مقدم بر تمام گفته ها بوده و فهم نصوص كتاب و سنت مطابق با قواعد شـرعي و لغـت   

 رفته است.گ ميعرب انجام 
مـل بـوده انـد. بـه تمـام كليـات و       مسلمانان در اين دوران به تمام امـور شـريعت عا  

دند. و نصـوص متشـابهات را بـه نصـوص     كر ميجزئيات و آحاد و عموم شريعت عمل 
شتند و عامل بودندو محكـم  دا ميدند. بنابراين برشريعت استقامت دا ميمحكمات ارجاع 

نـد و نـه چيـزي را اضـافه     نمود مـي به آن چنگ زده بودند. نـه چيـزي از شـريعت كـم     
گونه امكان دارد مسلمانان دراين عصرطاليي چيزي در ديـن اضـافه و كـم    ند. چنمود مي

در حالي كه آنان متمسك به گفتار پيامبري هستند كـه از هـر گونـه خطـا واشـتباه      ، كنند
 درامان است.

آمدند كه بدعتهاي  ها آنتابعين وتبع تابعين كساني بعد از ، ثانياً: پس ازعصر صحابه 
دا كرد وهر شخص رأي و نظر خويش را برگزيد. نصوص زيادي در ميانشان رواج پي

وگروههاي تأويل و تحريف شد. شريعت را  شريعت مطابق با اميال و خواسته هاي افراد

﴿ رمايد:ف ميرها نمودند وراه مؤمنين را ترك گفتند. اهللا تعالي         

                                                            
 )2676) ترمذي  (4607) و ابوداود  (4/126احمد  ( -1
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     ﴾ ۱۱۵ :[النساء.[ 

 كند و راهـي غيـر   مخالفتبا پيامبر ، وهركس پس ازروشن شدن راه هدايت براي او«
و او را وارد دانيم رو كـرده برگـر   وي را به همـان سـو كـه   ، پيش گيرد از راه مؤمنان در

 .»يم كه جايگاه بدي استكن ميجهنم 
در هر دوراني علماي توانايي را در مقابل ، پروردگار از روي فضل وكرم خويش

بدعت هايي كه چهره ي دين را زشت جلوه داده اند برمي انگيزد تا زنگار از جمال 
وعده ي الهي است  زيباي دين بزدايند و سنت هاي اصيل دين را احيا كنند و اين همان

﴿ كه فرموده:             ﴾  :۹[احلجر.[ 

 »ما خود قرآن را نازل كرديم و قطعاً ما خود نگهدار آنيم«

هصلَّى  پيامبر نْ أُمَّ « رمايد:ف ميدر حديثي  علَيه وسلَّم اللـَّ ةٌ مِ ائِفَ الُ طَ زَ رِ الَ تَ أَمْ ةً بـِ ائِمَ تِي قَ

رُ  اللَّـهِ  َ أَمْ أْيتِ تَّى يَ مْ حَ هُ فَ الَ ُمْ أَوْ خَ هلَ ذَ نْ خَ مْ مَ هُ ُّ ىلَ النَّاسِ  اللَّـهِ الَ يَرضُ ونَ عَ رُ مْ ظَاهِ هُ  .)148F1(»وَ

و  مخالفـت مخالفـان  ، همواره گروهي از امت من فرمان اهللا تعـالي را عامـل هسـتند   «
اين شيوه تا صدور فرمـان الهـي همچنـان    ، اندرس يمضرري به آنان ن ياري نكردن ايشان

 »ند.باش ميادامه دارد و اين گروه همواره پيروز ميدان 
در اواخر قرن چهاردهم هجري گروهي به رياست عبداهللا الحبشي ظهورنمـوده   سوم:

اند كه پيام ضاللت و گمراهي خويش را از حبشه به سـرزمين شـام و از آنجـا تـا لبنـان      
د و بسياري از مردم از دعوت او پيروي نموده ده ميت. مردم را دعوت گسترش داده اس

 اند.
قبوريـه و صـوفيه اسـت. از    ، معتزلـه ، تركيبي ازاعتقادات جهميـه ، عقيده ي اين فرد 

اسـت و خيلـي تعصـب     د مناظره اي تشكيل دادهكن ميعقيده ي باطل خود بشدت دفاع 
 رسانده اند.كتاب ها و مجالتي نيز به چاپ  دارد. اين گروه

                                                            
 ).1923،1920،156مسلم  ( -1
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متوجه خواهد شد كه ايـن  ، كسي كه اعتقادات اين گروه را به دقت بررسي قرار دهد
 گروه از اهل سنت والجماعت خارج هستند.

 مختصري از اعتقادات اين گروه:
در حالي كه اعتقاد مسلمانان ، اين گروه در مسئله ي ايمان پيرو مذهب مرجئه .1

اعتقـاد بالقلـب و عمـل    ، االيمـان: قـول بالسـان   از عصر صحابه تا امروز اين بـوده كـه:   
 اعتقاد به قلب و عمل به اعضاء.، ايمان عبارت است از: گفتار با زبان، بالجوارح

انقياد و خضوع براي شرع مطهر الزمي است. در ، موافقت، بنابر اين همراه با تصديق 
ن همـين  صحيح نيست. سلف امت در مورد تعريـف ايمـا  ، غير اين صورت ادعاي ايمان

يد اجماع صحابه و تابعين و گو ميعقيده را داشته اند از جمله قول امام شافعي است كه 
يند: االيمان قول و عمل گو ميبوده ايم بر اين است كه  ها آنتبع تابعين و كساني كه ما با 

اين سه مـورد  ، عمل و نيت است، اليجزي واحد من الثالث إال باآلخر. ايمان قول، و نية
 ند.كن مييكديگر ناقص هستند و كفايت نبدون 

گروه حبشي ها معتقد به استغاثه و استعاذه از اموات هستند و معتقدند كه مي  .2
درخواست طلب و كمك نمود و به آنان  تعالىتوان از مرده ها و ديگران به جز ذات اهللا 

كبـر  شـرك ا ، پناه برد؛ در حالي كه اين كار طبق نص صحيح قـرآن و اجمـاع مسـلمانان   
 است. اين همان اعتقاد مشركين صدر اسالم است.

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                   

            ﴾ ۱۸ س:[يون.[  

و ، نـه زيـان   و غير از اهللا چيزهايي را مـي پرسـتند كـه نـه سودشـان مـي رسـاند و       «
 »اينها شفيعان ما نزد اهللا هستند.:يندگو مي

﴿ فرموده: تعالىاهللا                     
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                           ﴾  :۲[الزمر 

– ۳.[ 
آگـاه بـاش كـه    ، پس اهللا را بندگي كن در حالي كه دين را براي او خالص كـرده اي «

 گرفتـه انـد   دوستان و ياوراني، اهللاوكساني كه جز ، عبادت و دين خالص براي اهللا است
يم جز براي اين كه مـا را بـه اهللا نزديـك كننـد. بـه      كن ميرا عبادت ن ها آن) ما  يند:گو مي(

 تعالىاهللا ، ند ميانشان داوري خواهد كرد. بي ترديدكن ميآنچه اختالف  ي بارهيقين اهللا در
 »د.كن ميآن كسي را كه دروغ پرداز كفر پيشه است هدايت ن

    ﴿ :فرموده تعالىهللا ا             

                         

  ﴾  :۶۴ - ۶۳[انعام.[ 

در حـالي كـه او را   ، بگو: چه كسي شما را از ظلمـات خشـكي و دريـا مـي رهانـد     «
بـي گمـان از   ، برهانـد  )مهلكه( انيد كه اگر ما را از اينخو مي[آشكارا] و نهاني به زاري 

اهوال و شدائد) و از هر غم و اندوهي ( شما را از آن تعالىشاكران خواهيم شد. بگو اهللا 
 »با اين وجود براي او) شما شريك و انباز مي سازيد.( رهاند. سپس مي

﴿ :فرمود تعالىاهللا              ﴾  :۱۸[اجلن.[ 

 »پس هيچكس را با اهللا نخوانيد.، ژه ي اهللا است     و همانا مساجد وي«

   ﴿ :فرمود تعالىاهللا                 

                               

                ﴾  :۱۴ - ۱۳[فاطر.[ 

و كساني را كه غيـر  ، اين است اهللا كه پروردگار شماست. فرمان روايي از آن اوست«
صـداي  ، را بخوانيد ها آنمالك پوست هسته ي خرمايي هم نيستند. اگر ، انيدخو مياز او 
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و روز قيامـت شـرك شـما را    ، دنـد دا ميشما را نمي شنوند و اگر مي شنيدند پاسختان ن
 »ند.كن ميتو را خبر دار ن، اهللا) آگاه( هيچ كس) مثل( ند؛ وكن ميانكار 

هصلَّى  رسول اهللا وَ « :فرموده علَيه وسلَّم اللـَّ اءُ هُ عَ ـالدُّ ةُ الْ بَادَ دعا همـان عبـادت   « .)149F1(»عِ

 »است.
 تعـالى نستند كـه اهللا  دا ميآيات قرآن بر اين امر داللت دارند كه مشركين صدر اسالم 

معبودان باطـل خـود را عبـادت     ها آنازق و نفع دهنده و ضرر دهنده است؛ اما خالق و ر
شفاعت كنند؛ و آنان را به پروردگار نزديـك كننـد.    تعالىمي كردند تا براي آنان نزد اهللا 

دند تكفير نمـود و  دا ميبا وجود داشتن آن عقيده و شركي كه انجام  مشركين را تعالىاهللا 
 انجام پذيرد. تعالىآنان بجنگد تا عبادت تنها براي اهللا  به پيامبر دستور داد با

﴿ :دفرماي مي تعالىاهللا                  ﴾ 

 ].۳۹[انفال: 
طـور كامـل از آن اهللا   بـه  نباشـد و ديـن    شركي)( بجنگيد تا ديگر فتنه اي ها آنو با «

 »گردد.
 تعـالى مسايل عقيدتي كتاب هاي زيادي تـأليف و اسـالم حقيقـي را كـه اهللا      علما در

بخاطر آن پيامبران و كتاب هاي آسماني را نازل فرموده بيان نموده اند. همچنين علمـاي  
بيان نمـوده  ، دين در مورد عقايد واعمال اهل جاهليت كه مخالف با شريعت الهي هستند

كتاب هاي شيخ االسالم ابن تيميـه اسـت. يكـي از    ، نهاند. از بهترين كتاب ها در اين زمي
 كتاب هاي بسيار مفيد و مختصر كتاب [قاعدةٌجليلةفي التوسل و الوسيلة] است.

نيست؛ در حالي كه به نص قرآن و  تعالىكالم حقيقي اهللا ، قرآن نزد اين گروه .3
كيفيتي كه  داراي صفت كالم است. هر وقت و به هر تعالىاهللا ، سنت و اجماع مسلمانان

يد. قرآن كـريم كـالم الهـي    گو ميبخواهد آنگونه كه شايسته ي ذا ت پاكش است سخن 

                                                            
) نسـائي در  3828) ابـن ماجـه (  2969،3247،3372) ترمـذي  ( 1479) ابوداود  (4/276،271،267احمد  ( -1

 ) ترمذي گفته: (حسن صحيح)11464الكبري (
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حروف و معاني قـرآن پـاك   » حقيقةً حروفه و معانيه تعالىالقرآن الكريم كالم اهللا «است.
 است.   تعالىكالم حقيقي اهللا 

   ﴿ :دفرماي ميپروردگار در قرآن         

     ﴾  :۶[التوبه.[ 

 »را بشنود. تعالىپناهش ده تا كالم اهللا ، و اگر كسي از مشركان از تو پناه خواست«

﴿ :دفرماي مي تعالىاهللا         ﴾ ۱۶۴ :[نساء.[ 

 »ن گفتنيسخ، با موسي سخن گفت تعالىو اهللا «

﴿ فرموده: تعالىاهللا            ﴾  :۱۱۵[االنعام.[ 

 »تمام و كمال است.، و سخن پروردگارت از لحاظ صدق و عدل«

﴿ فرموده: تعالىاهللا                       

         ﴾  :۷۵[البقره.[ 

تحريفش مـي كردنـد در   ، سخن اهللا را مي شنيدند و بعد از درك آن، گروهي از آنان«
 »نستند.دا ميحالي كه خود 

﴿ فرموده: تعالىاهللا                       

   ﴾  :۱۵[الفتح.[ 

اهللا از پيش ، از ما پيروي نخواهيد كرداهند سخن اهللا را تغيير دهند بگو: هرگز خو مي«
 »چنين گفته است.

آيات در اين موضوع بسيار هستند. اين عقيده از سلف صالح به تواتر نقل شده است 
 همانگونه كه نصوص قرآن و سنت بيانگر آن هستند.

ه تأويل نصوص قرآن و سنت در مورد صفات الهي هسـتند؛  اين گروه معتقد ب .4
تـابعين و  ، مسلمانان از زمـان صـحابه   اجماعي ي عقيدهدر حالي كه اين عقيده بر خالف 

تابعين و... معتقد هستند كه ايمان به آيات و ، تا به امروز هست؛ زيرا صحابه ها آنپيروان 
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تكييف و تمثيـل.  ، تعطيل، تحريف واجب است. بدون تعالىاحاديث اسماء و صفات اهللا 
مثل و مانند ندارد و در عين حـال   تعالىتابعين و پيروانشان معتقد هستند كه اهللا ، صحابه

 هـا  آنذات پـاك خـود را بـه    ، تعـالى صفاتي را كـه اهللا  ، سميع و بصير است. اهل سنت
و تغييـر  ند كن ميتحريف ن، ندكن ميرا نفي ن ها آنمعترف هستند و ، موصوف نموده است

نـد و صـفات الهـي را بـا صـفات      كن ميند. براي صفات الهي كيفيت و مثال بيان نده مين
 ند؛ زيرا ذات احديت مثل و مانند و شريك ندارد.ده ميمخلوق مشابهت ن

آمنـت  ، علـي مـراد اهللا  ، آمنت باهللا وبما جـاء عـن اهللا  «يد:گو مي رحمه اهللامام شافعي 
 »علي مراد رسول اهللا، هللابرسول اهللا و بما جاء عن رسول ا

نؤمن بها و نصدق و النرد شـيئا  «يد: گو ميدر مورد آيات صفات  رحمه اهللامام احمد 
و نعلم ان ما جاء به الرسول حق و صدق و النرد علي رسـول اهللا و ال نصـف اهللا بـأكثر    

 »مما و صف به نفسه.
در حالي كه از عقايد باطل اين گروه: نفي صفت علو الهي بر مخلوقات است؛  .5
مسلمانان به استناد آيات قطعي قرآن و احاديث پيامبر و پـذيرش عقـل سـليم و     ي عقيده

ذات پاك ، از مخلوقات برتر و باالتر و واالتر است تعالىفطرت صحيح اين است كه اهللا 
 .چيزي از امور بندگان از او پنهان نيست، مستوي علي العرش است تعالىاهللا 

 ﴿ د:فرماي ميا در قرآن در هفت ج تعالىاهللا         ﴾ ۳ س:[يون.[ 

 ﴿ :دفرماي مي تعالىاهللا              ﴾ 

  ].۱۰فاطر:[
 »د.بر ميسخنان پاكيزه به سوي او باال مي رود و عمل صالح آن را باال « 

﴿ :دفرماي مي ىتعالاهللا          ﴾ ] :۱۶االنعام.[ 

 »باالي بندگان خود.، و اوست غالب«

﴿ :دفرماي مي تعالىاهللا        ﴾  :و او بلند مرتبه « ].۲۵۵[البقره

 »قدر است. بزرگ
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﴿ :دفرماي مي تعالىاهللا         ﴾  :دكن نام به پاكي يا« ].۱[االعلی

 .»پروردگار بزرگوار خود را

  ﴿ :دفرماي مي تعالىاهللا                

                              ﴾ 

  ].۵۰[النحل: 
جملگي اهللا را سجده ، و در زمين از جنبندگان و فرشتگان است ها آنهر چه در آسم«
مي ترسند از پروردگـار خـود از بـاالي خـويش و هـر چـه       ، ند و تكبر نمي ورزندكن مي

 »ند.كن ميدستور مي يابند همان 
هصلَّى  بسياري از احاديث پيامبر بر همين مطلب داللت دارد. از جمله  علَيه وسلَّم اللـَّ

هصلَّى قصه معراج رسول اهللا  لَّى  كه به تواتر ثابت است كه رسول اهللا  علَيه وسلَّم اللـَّ صـ
ه را يكي پس از ديگـري بـاال رفـت تـاآن كـه بـه پروردگـار         ها آناز آسم علَيه وسلَّم اللـَّ

پنجاه نماز را بر او فرض گردانيد و پيـامبر پيوسـته بـين موسـي      تعالىنزديك شد و اهللا 
عليه السالم و پروردگار رفت و آمد مي كرد و موسي عليه السالم از پيامبر مي پرسيد كه 

و موسـي عليـه   ، ددا مـي چند نماز براو فرض گردانيده و پيامبر به موسي خبـر   تعالىاهللا 
هصلَّى  السالم به پيامبر فت: نزد پروردگـار برگـرد و از او بخـواه تـا     گ مي لَيه وسلَّمع اللـَّ

هصلَّى  نمازها را كمتر كند. پيامبر بسوي پروردگار باال مـي رفـت و از او    علَيه وسلَّم اللـَّ
 تقاضاي تخفيف مي كرد.  

در صحيح بخاري و مسلم از حديث ابوهريره رضي اهللا عنه روايت است كـه رسـول   

هى صلَّ اهللا لَقَ « :فرمود علَيه وسلَّم اللـَّ ـ اللَّـهُ ملََّا خَ تَـبَ يفِ كِتَـابالْ لْقَ كَ قَ ، خَ هُ فَـوْ دَ نـْ ـوَ عِ هُ فَ

ـ بِيالْ ضَ لِبُ غَ غْ َتِي تَ محْ : إِنَّ رَ شِ رْ  .)150F1(»عَ

بـاالي عـرش    تعـالى مخلوقات را آفريده در كتابي كه نـزد اهللا   تعالىهنگامي كه اهللا «
 »د.كن ميغلبه پيدا ، ا رحمت من بر خشمم: همان است؛ نوشت

                                                            
 )1751)  مسلم   (7404بخاري   ( -1
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ـه صلَّى  در بخاري مسلم از حديث ابو سعيد خدري روايت است كه پيامبر ه   اللـَّ لَيـع

ءِ « :فرمود وسلَّم امَ نْ يفِ السَّ نيُ مَ ا أَمِ نَ أَ نُوينِ وَ أْمَ نيد درحالي دا ميآياشما مرا امين ن« .)151F1(»؟ أَالَ تَ

 »م.كه من امين اهل آسمان هست
لَّى   درصحيح ابن خزيمه و سني ابو داود روايت است كـه رسـول اهللا   صـ ـه ه   اللـَّ لَيـع

ـ« :فرمود وسلَّم شُ فَوقَ الْ رْ ـعَ ءِ الْ ـفَوقَ  اللَّـهُ وَ ، امَ شِ الْ رْ يْهِ ، عَ لَ تُمْ عَ نْ ا أَ لَمُ مَ عْ وَ يَ هُ  .)152F2(»وَ

هصلَّى  اهللادر صحيح مسلم و ديگران در داستان جارية آمده است كه رسول  علَيه  اللـَّ

نَ « :به اوگفت وسلَّم در  تعـالى اهللا  :او در جـواب گفـت  » كجاست؟ تعالىاهللا « »؟ اللَّـهُ أَيْ

هصلَّى  پيامبر، آسمان است نَـا « فرمود: علَيه وسلَّم اللـَّ ـنْ أَ مـن چـه كسـي هسـتم ؟      »؟مَ

ا فَ « :فرمود جاريه در جواب گفت: تو پيامبر خدا هستي ؛ پيامبر هَ تِقْ ةٌ  هـا آنأَعْ نـَ مِ ؤْ او را  »مُ

 ».آزاد كن زيرا اين كنيز با ايمان است
تبـع تـابعين و   ، تـابعين ، صحابه، ي صحيح روزگار گذرانده اند مسلمانان با اين عقيده

پيروان آنان تا به امروز بر همين عقيده بوده اند؛ علمـاي مسـلمين بخـاطر اهميـت ايـن      
تأليفات مستقلي در ايـن زمينـه ارائـه    ، كه بيش از هزار دليل دارد موضوع و كثرت داليل

العلو للعلي الغفار] و حـافظ ابـن   ]داده اند؛ مانند حافظ ابي عبداهللا الذهبي در كتابش بنام 

 .»اجتامع اجليوش اإلسالمية«القيم در كتابش 

بـان  فرقه ي احباش در مورد برخي از صحابه رسول اهللا سخنان ناروائي بـه ز  .6
نند و در اين قضيه بـا روافـض   دا ميرض) را به صراحت تمام فاسق ( ند و معاويهآور مي

زبـان  ، هم عقيده هستند؛ درحالي كه مسلمانان مؤظف هستند در مورد مشاجرات صحابه

                                                            
 )1064)  مسلم  (4351بخاري   ( -1
) گفته:  (قال الذهبي : رواه عبـداهللا ابـن   1/154اين گفتار از عبد اهللا ابن مسعود است، در معارج القبول  ( -2

و ابوبكر بن المنذر و ابو احمد العسال و ابوالقاسم الطبراني و ابو الشيخ و ابوالقاسـم الـال    احمد في السنة
لكائي و ابو عمر و الطلمنكي  و ابوبكر البيهقي و ابو عمر بن عبدالبر فـي تـواليفهم  و إسـناد صـحيح) و     

 قدمة) في الم341) در كتاب السنة، و حديث الدارمي  (4726يشهد له حديث ابو داود  (
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به فضايل صحابه و برتري و بزرگي اصحاب رسول اهللا معتـرف و  ، خود را حفاظت كنند
 معتقد باشند.

هصلَّى  پيامبر مْ « :ندفرماي ميدر حديثي  علَيه وسلَّم اللـَّ كُ ـدَ لَـوْ أَنَّ أَحَ ايبِ فَ حَ بُّوا أَصْ الَ تَسُ

هُ  يفَ الَ نَصِ مْ وَ هِ دِ دَّ أَحَ لَغَ مُ ا بَ بًا مَ هَ دٍ ذَ ثْلَ أُحُ قَ مِ نْفَ  .)153F1(»أَ

 طال انفاق كند، اصحاب مرا دشنام ندهيد. زيرا اگر يكي از شما به اندازه ي كوه احد«
پيمانـه اي  ،  مـد ( »د.كنـ  مـي برابري ن، ندكن ميبا يك يا نصف مدي كه اصحاب من انفاق 

 ).است كه برخي آن را به اندازه ي پر و دو كف دست دانسته اند

 ﴿ :دفرماي مي تعالىاهللا                  

                               

    ﴾  :۱۰[احلشر.[ 

مـا و آن بـرادران مـا را كـه در      !يند: پروردگـارا گو ميوكساني كه پس از آنان آمدند «
ايمان آورده انـد   نسبت به كساني كهبيامرز؛ ودر دل هايمان ، ايمان بر ما پيشي گرفته اند
 »به راستي تو رئوف ومهرباني. !كينه اي مگذار. پروردگارا

شان نسبت به صحابه همين بوده است. امـام ابـو    ي عقيده، اهل سنت در طول تاريخ
لَّى   يد: اصحاب رسول اهللاگو مياهل سنت و جماعت  ي عقيدهجعفر طحاوي در بيان  صـ

ه از ، را دوست داريم بدون آنكه درحق كسي از آنان غلـو و افـراط كنـيم    لَّمعلَيه وس اللـَّ
بـا دشـمنان صـحابه بغـض مـي      ، يمكنـ  ميهيچ فردي از صحابه اعالم برائت و بيزاري ن

مخالفـت  ، نـد كن ميورزيم. با كساني كه در مورد صحابه سخنان ناشايست بر زبان جاري 
هصلَّى  در مورد ياران رسول اهللا، و دشمني مي ورزيم سخني جز خيـر و   علَيه وسلَّم اللـَّ

 يم.كن ميخوبي بر زبان جاري ن

                                                            
گـرم   675). مد از پيمانه هاي قديمي اسـت و برخـي مقـدار آن را تقريبـاً     2540) مسلم  (3673بخاري  ( -1

 دانسته اند.
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، ايمان و احسان است و بغض بـا صـحابه  ، محبت صحابه و ياران جان نثارش از دين
 طغيان و نفاق است.، كفر

راه تكـروي و مخالفـت بـا    ، دكن ميگروه احباش در مورد فتواهايي كه صادر  چهارم:
 .و مخالفت با نصوص قرآن و سنت را در پيش گرفته است جمع مسلمانان

ننـد تـا از ايـن طريـق بتـوان اموالشـان را       دا مـي عنوان مثال: قمار با كفار را جـايز  ه ب
نند؛ مشـروط  دا ميتصاحب نمود؛ سرقت حيوانات و محصوالت كشاورزي كفار را جايز 

نند؛ معتقدند افراد نيـاز  دا مييز نشود. ربا با كفار را جا به اين كه منجر به فتنه و در گيري
 !!مند در بخت آزماييهاي حرام شركت كنند

! !ننـد دا مـي نگاه شهواني به زنان بيگانه را از طريق تلويزيون و يا نگاه در آيينه جـايز  
 نند.دا مياستمرار نگاه به زنان بيگانه را جايز 

اماكن عمومي همراه بـا  ! خروج زنان در !ننددا مينگاه مرد به بدن زن نامحرم را جايز 
نند به شرطي كه زن قصد جلـب توجـه مـردان را    دا ميآرايش و استفاده از عطر را جايز 

ننـد. و فتـاوايي از ايـن قبيـل كـه      دا مـي نداشته باشد!! اختالط بين مردان و زنان را جايز 
ة من ند. نسأل اهللا العافيكن مينند و دستورات شريعت را نقض دا ميگناهان كبيره را جايز 

 أسباب سخطه و عقوبته.
اين گروه با وقاحت تمام سب و شتم علماي رباني و زبـان درازي نسـبت بـه     پنجم:

آنان مي پردازند تا مردم را از توجه به كتاب ها و اقوال علماي واقعي متنفر سازند؛ بلكه 
م علماي امت و در رأس آنان شيخ االسالم ابوالعباس احمد بن عبدالحليم بـن عبدالسـال  

تا جايي كه آقاي عبداهللا الحبشي رئيس فرقه احباش كتـابي را   ند.كن ميبن تيمية را تكفير 
و اقوالي را ، در رد ابن تيمية تأليف نموده است و اين امام بزرگوار را گمراه دانسته است

را نگفته است. به دروغ سخناني را به او نسـبت   ها آنبه او نسبت داده است كه او هرگز 
د؛ بدون ترديد بدون ترديد طرفين دعـوا  كن ميخودش او را كفايت  تعالىت؛ اهللا داده اس
 جهت فيصله و حسابرسي حاضر خواهند شد. تعالىنزد او 
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به شخصيت امام مجدد شيخ بن محمد بن عبدالوهاب و دعوت اصـالحي ايشـان در   
مبـارزه   ند. شخصيتي كه با شرك با تمـام ابعـادش  كن ميبسيار حمله ، قلب جزيرة العرب

نمود و به ارج نهادن به مقام قرآن و سنت رنجها كشيد و جهت زدودن بدعات و احياي 
هصلَّى  سنت هاي زيباي رسول اهللا  شبانه روز تالش نمود. علَيه وسلَّم اللـَّ

پروردگار آثار دعوت اصالحي شيخ محمد بن عبـدالوهاب را در تمـام نقـاط جهـان     
د زيادي را توسط ايشـان هـدايت نمـود. امـا ايـن گـروه نـادان        اسالمي انتشار داد و افرا

نـد تـا   كن ميتيرهاي خود را بسوي اين منهج صحيح نشانه گرفته اند و شبانه روز تالش 
چهره ي اصلي اين حركت اصالحي و رهبـران آن را تخريـب كننـد و در صـدد شـبهه      

آيـات و احاديـث صـريح     افكني هستند. با تمام توان با عقايد اين منهج كه بر گرفتـه از 
 اهند سد راه آن باشند.خو مياست مخالفت مي ورزند و مردم را متنفر مي سازند و 

مخالفت و لجاجت اين گروه با اين دسته از علماي امت دليل واضح و روشني است 
بر حقد و كينه ي قلبي ايشان با تمام دعوتگران بسوي توحيد و كساني كه مردم را ارشاد 

ند تا به عصر صحابه بر گردند و اعتقاد و عمل آن بزرگواران و كسـاني  كن مي و راهنمايي
برگزيننـد.  ، را كه در قرون پرخيز و بركت صحابه و تابعين و تبع تابعين مي زيسـته انـد  

 اين گروه از اهل اسالم و حقيقت آن خيلي فاصله دارند.
انجمن دائـم  ، داري شدبنابر مطالبي كه بيان شد و مواردي كه از ذكر آن خود  ششم: 

 رد:دا ميبيانيه ي ذيل را صادر نموده و اعالم  پژوهش هاي علمي و افتا
اهل سـنت  ( . جماعت احباش فرقه اي گمراه و خارج از اسالم و جماعت مسلمين1

 است. )و جماعت
يم كه به حق و عقيده و عمل صحابه و پيروان راستين آنـان  ده ميما ايشان را دعوت 

 اين كار براي آنان بهتر و سودمندتر است.، ه ها برگردنددر تمام زمين
. اعتماد بر فتواهاي اين گروه جايز نيست؛ زيرا گفته هايشـان مخـالف بـا آيـات و     2

در ، نـد كن مـي احاديث صريح است. اين گـروه نصـوص شـريعت را تأويـل و تحريـف      
 .اعتماد نمود د كه نمي توان به گفته هايشانشو ميمجموع اعمال و اقوال ايشان سبب 
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نه از جهت ، ند نمي توان بر آن اعتماد نمودكن مي. آنچه را كه به عنوان حديث بيان 3

 سند حديث و نه از جهت معاني و مفاهيم.
 هـا  آن. مسلمانان در هر جا كه هستند بايد هوشيار باشند كه گرفتار گمراهـي هـاي   4

ا شناسـايي كننـد و فريـب    نشوند و با هر اسم و شعاري كـه وارد ميـدان شـوند آنـان ر    
 خوردگان را توجيه و ارشاد نمايند و افكار و عقايد فاسد آنان را بر مال سازند.

از پروردگار مسـئلت دارد  ، انجمن دائم پژوهش هاي علمي ضمن صدور اين اعالميه
مسلمانان را از تمام فتنـه هـا در امـان نگـه     ، كه با اسماء حسني و صفات علياي خويش

ان را هدايت نصيب فرمايـد؛ و حـال و روز آنـان را سـامان بخشـد. مكـر       دارد و گمراه
بـر   تعـالى او ، مكاران را به خودشان برگرداند و مسلمانان را از شر آنان در امان نگه دارد

 هر چيز قادر است.
 صلي اهللا وسلم علي نبينا محمد و آله و اصحابه و من تبعهم بإحسان.       

   )39فتاوي و بيانات مهمه ص ( كتاب، لمي وافتاانجمن دائم پژوهش هاي ع   

يد: مقام علي مقام نبوت است و جبرئيل عليه السالم به اشتباه گو مياي كه  ] حكم شيعه63[
هصلَّى به محمد ، به جاي نزول وحي به نزد علي وحي نمود. و فرق بين  علَيه وسلَّم اللـَّ

 علما و عوام شيعه چيست؟

مورد شيعه بويژه كساني كه معتقدند مقام علي رضي اهللا عنه مقام حكم شما در  :1س
لَّى   نبوت است و جبرئيل عليه السالم در هنگام نزول وحي به اشتباه بر محمـد  صـ ـه  اللـَّ

 چيست؟،  وحي را نازل نمود علَيه وسلَّم
سـتند  بايد دانست كه شيعه فرقه هاي زيادي دارد و كساني كه از ايشان معتقد ه :1ج

مقام علي رضي اهللا عنه مقام نبوت است و جبرئيل عليه السالم در مورد ايشـان مرتكـب   
 قطعاً كافر است.، اشتباه شده است

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفيق      
 )2/266( انجمن دائم پژوهش هاي علمي و افتا         
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ض اماميه اثني عشري چيست؟ آيا بين علما و عوام فرقه : حكم عوام الناس رواف2س
 هايي كه از دين اسالم خارج هستند در تكفير آنان فرقي وجود دارد؟

همكـاري داشـته باشـند و از    ، : كساني از عموم مردم كه با ائمه ي كفر و ضاللت2ج
كافر  آنان نيز، روي تعدي و دشمني با بزرگان و سادات خود همراهي و همكاري نمايند

 و فاسق هستند.

﴿ :دفرماي مي تعالىاهللا       ﴾  :مردم از تو « ].۶۳[االحزاب

﴿ :دفرماي ميتا آن جا كه  .»وقت و رستاخيز مي پرسند ي بارهرد           

                            

 ﴾  :۶۸ - ۶۷[االحزاب .[ 

مـا را از راه بـدر    هـا  آنما پيشوايان و بزرگان خويش را اطاعت كرديم و  !پروردگارا«
 »لعنتي بزرگ.، كردند. پروردگارا آنان را دو چندان عذاب ده و لعنتشان كن

سوره  39،  38، 37و آيات ، سوره بقره مراجعه نماييد 167و  166، 165شما به آيات 
سوره فرقـان و   29و  28سوره ابراهيم و آيات  22، 21اعراف را بخوانيد. همچنين آيات 

 36تـا   20سوره سـبأ و آيـات    33و  32و 31سوره قصص و آيات  64و  63و  62آيات 
را بخوانيد و بسياري ديگر از آيـات و احاديـث كـه    غافر  50تا 47سوره صافات و آيات 

 بيانگر همين مطلب هستند.
هصلَّى  رسول اهللا با رهبران مشركين و پيروانان آنان همگـي جنگيـد و    علَيه وسلَّم اللـَّ

 نيز صحابه ي او در امر قتال بين رهبران و پيروان فرق قايل نشدند.  
 علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم و صلي اهللا، و باهللا التوفيق      
 )2/267( فتاواي انجمن دائم پژوهش هاي علمي و افتا         

 روافض: ي ذبيحهحكم خوردن    ]64[
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قبيله ي ما و برخي قبايل عراقي كه داراي مذهب شيعه هستند در نواحي شـمال   س:
بارگاه ها را به اسـم   ند وكن مييم. اين گروه شيعي گنبد و بارگاه را پرستش كن ميزندگي 

يند: يا علي يـا حسـين.   گو ميند؛ هنگام برخاستن كن ميحسن و حسين وعلي نام گذاري 
برخي از افراد قبيله ي ما با برخي از اين افراد ازدواج كرده اند ودر جميع موارد بـا هـم   

، دبنده با اين ها صحبت نموده ام؛ اما گوششان بـدهكار نبـو  ، ارتباط و رفت و آمد دارند
بنده اهل علم نيستم تا با آنان صحبت كـنم؛ امـا   ، ندكن مياكثر اين ها در روستاها زندگي 

، ايـن افـراد حـالل نيسـت     ي ذبيحـه خودم با اين افراد رفت و آمد ندارم و شنيده ام كـه  
رند و بي توجه هستند! از شما تقاضا داريم مـا را توجيـه و   خو ميآنان را  ي ذبيحهبرخي 

 ارشاد نماييد.
، طبق اظهارات شما مبني بر به فرياد خواندن علي و حسـن و حسـين و ديگـران    ج:

اين افراد مشرك بوده و از دايره اسالم خارج هستند. ما مسلمانان اجازه نداريم بـه آنـان   
 اين افراد بخوريم. ي ذبيحهزن بگيريم و نمي توانيم از  ها آنزن بدهيم و از 

﴿ :دفرماي مي تعالىاهللا                    

                             

                                  

           ﴾  :۲۲۱[البقره.[ 

 و بي گمان كنيـز مـؤمني از زن آزاد  ، و با زنان مشرك تا ايمان نياورند ازدواج نكنيد«
شـگفتي انداختـه    زيبايي يا ثروت يا موقعيت او) شما را به( اگرچه، مشرك) بهتر است(

مادامي كـه ايمـان   ، زنان و دختران خود را) به ازدواج مردان مشرك در نياوريد( و، باشد
ورند. و بي گمان غالم مؤمني از مرد مشركي بهتر اسـت اگرچـه شـما را بـه شـگفتي      نيا

نـد و اهللا بـه سـوي بهشـت و     كن مـي دوزخ) دعـوت  ( انداخته باشد. آنان به سوي آتـش 
و اهللا آيات خـود را بـراي مـردم    ، دكن ميآمرزش به فرمان خود و توفيق خويش دعوت 

 »روشن مي سازد تا اين كه ياد آور شوند.
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 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق       
 )2/264( فتاواي انجمن دائم پژوهش هاي علمي و افتا         

 ] حكم دعوت به وحدت و همبستگي بين اهل سنت و اهل بدعت:65[

حكم وحدت و تقارب بين اهل سنت و شيعه از فرقه هاي دروزيه و نصـيريه و   س:
 چيست؟   اسماعيليه

، از بابيـه و بهائيـه   هـا  آناسـماعيليه و هـم مسـلكان    ، نصـيريه ، فرقه هاي دروزيه ج:
نصوص شرع را بازيچه قرار داده اند و اموري را به نام ديـن تجـويز كـرده انـد كـه اهللا      

به آن اجازه نداده اين گروه ها هم مسلكان يهود و نصـاري هسـتند و ماننـد آنـان      تعالى
عبـداهللا  ( ند پيرو هوا و هوس و مقلد رهبر خـود ده ميو تغيير  نصوص شرع را تحريف

هستند. شـخص فتنـه انگيـزي كـه فتنـه اش       )بن سبأ الحميري رأس االبتداع و االضالل
بسياري از مسلمانان را در بر گرفت و سرانجام از دين اسالم خارج شد و سبب اختالف 

تگي بين ايـن گـروه هـا بـي     و فرقه گرايي بين مسلمانان شد. دعوت به وحدت و همبس
تالش در جهت نزديك كردن مسلمانان راستين و اين گـروه هـاي انحرافـي    ، فايده است

راه به جايي نخواهد برد و تالشي بي نتيجه است؛ زيرا اين گروه ها مانند يهود و نصاري 
كه اهـداف   هرچند، ندبر ميو حقد و كينه عليه مسلمانان بسر  در كفر و الحاد و ضاللت

با هم مختلف است؛ امـا داراي وضـعيتي    ها آنخواسته ها و اشكال ظاهري و عقيدتي  و
 يكسان و مشابهي با وضعيت يهود و نصاري با مسلمين هستند.  

بنابراين مي بينيم بعد از جنگ جهاني دوم گروهي از علماي أزهر در مصر با يكي از  
حدت و همبستگي ايجـاد شـود   و ها آنرهبران شيعي رافضي در قم تالش نمودند تا بين 

و بسياري از علماي صادق و عالي شأن مصر فريب خوردند و مجله اي را با اسم مجلـة  
التقريب صادر نمودند و خيلي زود اين موضوع با شكست مواجه شد و فريب خوردگان 

تعجبي در اين كار نيست؛ مگر امكان دارد در حـالي كـه افكـار و     متوجه واقعيت شدند.
را يكجـا جمـع    هـا  آنهم مختلف است و قلب ها از همديگر فاصله دارد بتوان  عقايد با

 نمود و وحدت و همبستگي ايجاد نمود؟ هيهات أن يجتمع النقيضان أو يتفق الضدان.
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 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق      
   )87، 2/86( متي از فتوايقس .فتاواي انجمن دائم پژوهش هاي علمي و افتا    

 سكوالريسم)( ] حقيقت علمانيت 66[ 

 علمانيت چيست؟ حكم اسالم در مورد طرفداران اين تفكر چيست؟ س:

علمانيت مذهب جديدي است و در رديف حركت هـا و فعاليـت هـاي فاسـد و      ج:
خرابكاري است كه تز اصلي آن جدايي دين از حكومت اسـت و اسـاس كـارش شـكم     

 هوت راني است.پرستي و ش
اين حركت مصداق  .توجه آن فقط به زندگي مادي و دنيوي و غفلت از آخرت است

هصلَّى  گفتار رسول اهللا مِ « است كه فرمود: علَيه وسلَّم اللـَّ هَ رْ بْـدُ الـدِّ عَ ينَارِ وَ بْدُ الدِّ تَعِسَ عَ

بْدُ  عَ ـوَ طَ الْ عْ ْ يُ إِنْ ملَ َ وَ يضِ طِيَ رَ ةِ إِنْ أُعْ يصَ مِ ش خَ تَقَ يكَ فَالَ انْ ا شِ إِذَ سَ وَ تَكَ انْ طَ تَعِسَ وَ خِ  .)154F1(»سَ

هالك باد بنده ي دينار و نابود باد بنده ي درهم و پارچه ي نفيس و زيبا؛ زيـرا اگـر   «
چنـين  ( د.شـو  مـي خشـمگين و ناراحـت   ، ردد و اگـر ندهنـد  گـ  ميخرسند ، به او بدهند

كسـي پيـدا   ، به پـايش فـرو رود   اگر خاري )تا جايي كه( هالك و سرنگون باد )شخصي
 »نشود كه آن را در آورد.

همه كساني كه در چيزي از دستورات اسالم در گفتار و يـا در عمـل عيـب و طعـن     
يرند؛ بنابر اين كسي كه اجراي احكام شـرعي را  گ ميوارد كنند مصداق اين حديث قرار 

 و بي دين است.لغو كند و قوانين بشري را جايگزين قوانين شرعي كند او علماني 
كسي كه امور حرام را مانند زنا و شراب و موسيقي و معامالت ربوي را حالل بدانـد  

ي است و ممنوعيت انسانو معتقد باشد حرمت اينها نوعي تحجر و ضرر بر روح و روان 
 ست. او علماني و الئيك است.  ها انسانآن بر خالف مصلحت 

                                                            
) اين حديث، دعايي است عليه چنين بنده اي كه هرگاه به مصيبتي گرفتار شود، رحمـت  2887بخاري  ( -1

 الهي شامل حالش نشود
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مانند قصاص از قاتل و رجم زنا كار و كسي كه مانع و يا منكر اجراي حدود شرعي  
اجراي حد شرعي بر زنا كار و قطع دست دزد و محارب باشـد و يـا مـدعي باشـد كـه      

ي اسـت او نيـز   انسـان اجراي حدود الهي بر خالف شأن و شخصيت و كرامت و شرافت 
 علماني و بي دين است.

كه مي پسندد و بنا بر اين از نظر شريعت اسالمي كسي كه از امور شرع مواردي را 
د و مواردي را كه كن ميرا قبول  ها آنمانند: احوال شخصيه و ، نددا ميآن را به نفع خود 

 يرد.گ ميد. مانند يهود مصداق اين آيه قرار كن مينمي پسندد و باب طبعش نيست رد 

﴿                            

                              

    ﴾  :۸۵[البقره.[ 

كسـي   يد؟ پس سزايكن مييد و بخشي را انكار آور ميآيا به بخشي از تورات ايمان «
جز خواري در زندگي دنيا نيست و روز قيامت بـه سـخت تـرين    ، از شما كه چنين كند

 »يد غافل نيست.كن ميو اهللا از آنچه ، ندشو ميعذاب باز گردانده 

 ﴿ :دفرماي مي تعالىاهللا                         

                             

               ﴾  :۱۶ - ۱۵[هود.[ 

ي در همـين  هر كه زندگي اين دنيا و تجمل آن را بخواهد [مزد] اعمالشان را به تمام«
د. ايشان كساني هستند كه در آخرت شو مييم و چيزي از آن كم داده نده مي ها آندنيا به 

جز آتش برايشان نخواهد بود و آنچه در دنيا انجام داده اند بر باد رفته و آنچه عمل مـي  
 »كردند باطل است.

رام كه مرتكب حـ  هرچندشكم پرستي و شهوتراني است ، هدف علماني ها دنيا طلبي
 شوند و سبب فوت واجبات شرعي و ديني شود.
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 ﴿ :فرموده تعالىاين ها مصداق عملي اين آيه هستند كه اهللا         

                                  ﴾ 

 ].۱۸ء: [اإلسرا
به زودي هـر كـه را خـواهيم نصـيبي ازآن     ، هر كس خواهان ديناري زود گذر است«
 »يم تا نكوهيده و مطرود در آن وارد شود.كن مي رسپس جهنم را برايش مقر، يمده مي

 )40، 39( ص، فتواي في التوحيد _شيخ ابن جبرين          

 پان عربيسم)( ] حكم دعوت به نژاد پرستي و عربيت67[

يد: پديده ي نژاد پرستي هديه ي نصاري گو مي اهللا عليه رحمهشيخ عبدالعزيز بن باز 
و غربيهاست تا با اين ترفند و دسيسه با اسالم مبارزه و مقابله كنند و اسـالم را در مهـد   

ملت ها و توده ها ، آن نابود كنند. نژاد پرستان با شعارهاي زيبا و فريبنده و انواع ترفندها
ي غيـر مسـلمان بمنظـور مقابلـه بـا اسـالم       ها آنند و بسياري از عرب زبده يمرا فريب 

نـد؛ و  ده ميجريان عربيسم و عربيت را مطرح نموده و افراد نادان و ساده لوح را فريب 
 ند.كن ميبا اين كار دل دشمنان اسالم را شاد 

ندارد و  نژاد پرستي و قوم گرايي محلي از اعراب، در احكام الهي و آموزه هاي ديني
نظريه اي باطل و مردود است؛ شعار قوميـت و ملـي گرايـي از بقايـاي دوران     ، از اساس

آن را در جهت نـابودي اسـالم و مسـلمين    ، جاهليت است و حربه اي است كه دشمنان
 يرند.گ ميبكار 

 :بنابه داليل ذيل
عـرب  برتري نژاد ، اول: دعوت به عربيسم دعوت به تفرقه افكني بين مسلمانان است

د؛ شـو  ميبر غير عرب است و از طرقي باعث ايجاد تفرقه و دوگانگي بين خود عرب ها 
زيرا گروهي از عرب ها مخالف ملي گرايي هستند. بنـابراين هـر ايـده اي كـه وحـدت      

باطل و مردود است؛ زيرا دعوت اسالم به همبستگي ، مسلمانان را مورد تهديد قرار دهد
 )....و وحدت است
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 يد:  گو ميز در ادامه شيخ ابن با 
دليل محكوم بودن ملي گرايي اين است كه دين اسـالم امـور جاهليـت را منـع      دوم:

دين اسـالم در دسـتورات خـويش بـا احيـاي        هشدار داده است؛ ها آننمود و نسبت به 
د. بدون باش ميفرهنگ جاهليت مبارزه نموده است مگر اموري كه مورد تأييد دين اسالم 

ملي گرايي و قوميت و عربيت از امور جاهليت است؛ زيرا ملـي گرايـي    ترديد دعوت به
با روح اسالم در تضاد است و دعوتي غير اسالمي است و بمنزله ي انكـار حـق اسـت.    
بخاطر نژاد پرستي و ملي گرايي بسياري از ملت ها و دولت هـا بـا هـم جنگيـده انـد و      

ي زيادي بـه هـدر رفتـه اسـت و     خون هاي زيادي بر زمين ريخته شده است. سرمايه ها
يـد: هـر   گو مـي نتيجه اي جز دشمني و كينه دوزي نداشته است. شيخ االسالم ابن تيميـه  

مـذهب و  ، وطن، شعاري و عملي كه با اصل اسالم و قرآن فاصله بگيرد و معيار آن نژاد
طريقه باشد از امور جاهليت است؛ هنگامي كه بين دو نفـر از مسـلمانان يـك مهـاجر و     

 رسـول اهللا ، انصار مشاجره اي در گرفت و هر كدام گروه خود را بـه كمـك طلبيـد    يك

هصلَّى  مْ « فرمود: علَيه وسلَّم اللـَّ كُ رِ َ أَظْهُ ليةِ وأنا بَنيْ  اجلَاهِ وَ عْ بِدَ آيا در حالي كه من « .)155F1(»أَ

هصلَّى  پيامبر» يد؟ده ميبين شما هستم فرياد جاهالنه سر  هده ي بـا مشـا   وسلَّم علَيه اللـَّ
(اين موضوع بسيار ناراحت شد

156F

2(. 
سوم: از مواردي كه بر بطالن جريان ملي گرايي داللت دارد: اين است كه مطرح 

اين ، دشو ميمنجر به دوستي با كفار و غير مسلمانان ، نمودن موضوع قوميت و عربيت
ن مسلمانان تقويت د تا حس انتقام جويي بخاطر قوميت و مليت بيشو ميجريان سبب 

شود و منجر به در گيري مسلمانان با مسلمانان ديگر خواهد شد. بديهي است كه اين 
و از طرفي مخالف با نصوص صريح قرآن و ، كار فساد و تباهي را بدنبال خواهد داشت

مسلمانان را به كينه توزي و عداوت با كفار دعوت ، م قرآن و سنتتعالىسنت است 

                                                            
.  وانظـر  2/278،279» الـدر المنثـور  «بن أبي حاتم و أبوالشيخ، كما في: أخرجه: ابن اسحاق و ابن منذر و ا -1

 1/390» تفسير ابن كثير«
 )329 ،28/328»  (مجموع الفتاوي« -2
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اهد با كفار دوستي نكنند. خو ميد يا غير عرب. اسالم از مسلمانان عرب باشن، دده مي

 ﴿ :دفرماي مي تعالىاهللا                          

                               

                        ﴾  :۵۱[مائده - 

۵۲.[ 
 دوستان ها آناي كساني كه ايمان آورده ايد! يهود و نصاري را دوستان خود نگيريد؛ «

سـت. همانـا اهللا   ها آنرا به دوستي گيـرد از   ها آنو هوادار يكديگرند و هر كه ازشما كه 
 هـا  آند. و ليكن بيمار دالني را مي بيني كه در [دوستي] با كن ميظالمان را هدايت ن تعالى

 »يند: مي ترسيم حادثه ي بدي براي ما پيش آيد.گو ميمي شتابد و 
ح و صريح است؛ اما اين نژاد پرستان و ملي گرايان سبحان اهللا! بيان قرآن چقدر واض

اهند مسلمانان و غير مسلمانان خو ميند و ده ميفرياد دعوت به قوميت و عربيت را سر 
يند: گو ميملي گرايان   فقط معيار عرب بودن است و بس؛، زير يك پرچم گرد هم آيند

اعراب اعم از  د كه همه با هم متحد شويم تمامكن ميضرورت وحدت ملي ايجاب 
يهودي و نصراني و مجوس و بت پرست و ديگران با هم اعالم همبستگي كنيم تا از 

مبادا دشمن بر ما بتازد و ثروت و سرمايه و ذخاير ما را به ، حمله دشمن در امان بمانيم
تاراج برد. بنا بر اين مي طلبد كه همه اعراب باهم با وجود گرايشها و مذاهب مختلف با 

شوند؛ آيا مگر چنين چيزي مخالف دستور شرع و فرمان قرآن نيست؟ آيا مگر  هم متحد
اين كار تعدي از حدود الهي نيست؟ مگر غير از اين است كه چنين دوستي و دشمني 

و  )مؤمنين( اي خارج از اسالم است؛ پيام قرآن اين است كه دوستي با دوستان اهللا
ه قانون عربي مبتني بر قوميت و نژادپرستي در حالي ك، )كافران( دشمني با دشمنان اهللا

﴿ مخالف با دستور پروردگار است       ﴾  :بگو آيا شما « ].۱۴۰[البقره

 »دانا تريد يا اهللا؟
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﴿ :دفرماي مي تعالىاهللا                    

        ﴾  :۱[ممتحنه.[ 

اي كساني كه ايمان آورده ايد! دشمن من و دشمن خودتـان را دوسـت نگيريـد كـه     «
 »اظهار محبت كنيد. ها آننسبت به 

﴿ :دفرماي ميتا آنجا كه             ﴾  :۱[ممتحنه.[ 

 »را گم كرده است. راستراه  قطعاً، كس از شما چنين كند و هر«
مسلمان و كافر با هم دوست و ياور همديگر ، ر فرهنگ ملي گرايان و نژاد پرستاند

 ﴿ د:فرماي مي تعالى؛ در حالي كه اهللا  هستند             

                                

﴾  :۱۳[شوری.[ 

و آنچـه  ، احكام) دين همان را تشريح كرد كه به نوح توصيه كرده بود( براي شما از«
كه دين را بـر پـا   ، ديمبه تو وحي كرديم و آنچه به ابراهيم و موسي و عيسي توصيه نمو

 »داريد و در آن تفرقه نكنيد.

 ﴿ :دفرماي مي تعالىاهللا                    

                               

            ﴾  :۴[ممتحنه.[ 

، همانا براي شما در [حاالت ] ابراهيم و كساني كه با او بودند سرمشق خوبي اسـت «
آيـين ]  ]ستيد بيزاريم و آنگاه كه به قوم خود گفتند: ما از شما و از آنچه بجاي اهللا مي پر

و ميان ما و شما براي هميشه دشمني و كينه پديد آمده است تا وقتي كه ، شما را منكريم
 »به اهللا يكتا ايمان بياوريد.
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  ﴿ :دفرماي مي تعالىاهللا                   

                           ﴾  :۲۲[جمادله.[ 

هيچ قومي را نمي يابي كه به اهللا و روز واپسين ايمان آورده باشند در حـالي كـه در   «
 اهـ  آن هرچنـد ، حالي كه با كساني كه با اهللا و رسولش مخالفت كرده انـد دوسـتي كننـد   

 »پدران يا پسران يا برادران يا خويشانشان باشند.
يد: دين را از دولت و ملت جـدا كنيـد. حلقـه    گو ميقانون ملي گرايان و نژادپرستان 

گرد مليت زنيد تا به منافع و مصالح خويش دست پيـدا كنيـد و بـه مجـد و سـروري و      
يـن عـين جهالـت    بزرگي برسيد؛ گويا اسالم سد راه رسيدن آنان بـه اهدافشـان اسـت؛ ا   

است. اين سخنان به ظاهر زيبا و فريبنده نوعي تلبيس و وارونـه كـردن موضـوع اسـت.     
 سبحانك هذا بهتان عظيم.

در قرآن كريم بسياري از آيات داللت بر مواالت و دوسـتي بـا مـؤمنين و معـادات و     
ـ     ي بـر  دشمني با كفار دارد و از دوستي با كفار بر حذر داشته است؛ ايـن پيـام هـاي قرآن

 قرآن پژوهان نهفته نيست.
كدامين عقل و هوش مي پذيرد كه سرمداران كفر و شرك امثال ابوجهل و ابولهب و 
عقبة بن أبي معيط و نضر بن الحارث و امثالشان از زمان پيامبر تـا بـه امـروز دوسـتان و     

ـ     ن برادران ابوبكر و عمر و عثمان و علي و بقيه ي صحابه باشند؛ قسـم بـه پروردگـار اي
سخني باطل و جهالتي بس بزرگ است؛ قانون ملي گرايي خواهان چنـين چيـزي اسـت    

 كه برخي از ملي گرايان از روي جهل ويا تجاهل منكر آن هستند. هرچند
اهد اتحاد و همبستگي خود را زير پرچم اسالم حفظ كننـد  خو مياسالم از مسلمانان 

عزت و سعادت ابدي نصيبشـان   و عليه دشمنان يدي واحد باشند تا نصرت و پيروزي و
يد: مسلمانان اجازه ندارند بـا كفـار دوسـتي و رفاقـت     گو ميگردد. شيخ ابن باز در ادامه 

داشته باشند و عليه دشمنان با آنان متحد شوند؛ زيرا همه كفار با مسلمانان دشمن هستند 
كفار دوستي و كسي كه با  يد:گو ميو نمي توان از عداوت آنان در امان ماند؛ دين اسالم 
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مواالت داشته باشد او نيز از آنان است به نص آيات قرآن از ستمكاران خواهند بـود. در  
هصلَّى  صحيح مسلم از عايشه رضي اهللا عنها روايت است كه رسول اهللا لَّم  اللـَّ سـو هلَيع 

ب بـه  مردي از پهلوانان عر، رسيد )157F1()حرة الوبرة( در مسير به، به سمت بدر حركت كرد
ايـن مـرد پـس از    ، اصحاب چون او را ديدند خوش حال شدند، گروه پيغمبر ملحق شد

هصلَّى  مالقات با رسول اهللا آمده ام تا با تو همراه باشـم   :به ايشان گفتند، علَيه وسلَّم اللـَّ

هصلَّى  و به شما كمك كنم. پيامبر نُ بِ « فرمود: علَيه وسلَّم اللـَّ مِ ؤْ ولِهِ؟ ـهِ اللَّ تُ سُ رَ آيا بـه  « »وَ

هصلَّى  پاسخ داد: خير؛ پيامبر »اهللا و رسول ايمان داري لَّم  اللـَّ سـو هلَيعْ «فرمـود:   ع جِ ـارْ فَ

ـكٍ  ِ رشْ تَعِنيَ بِمُ لَنْ أَسْ  رضي اهللا عنهـا عايشه  »يرمگ ميبرگرد من هرگز از مشرك كمك ن« »فَ

با ما بر خورد كرد  )الشجرة( مكاني به ناميد: آن مرد برگشت و در مسير دوباره در گو مي
آن مـرد   »و همان خواسته ي اولي را مطرح نمود و پيامبر دوباره پاسخ اولي را بـه او داد. 

هصلَّى  در جواب گفت: خير. پيامبر ـكٍ «فرمود:  علَيه وسلَّم اللـَّ ِ رشْ تَعِنيَ بِمُ لَنْ أَسْ عْ فَ جِ ارْ  »فَ

در بـار سـوم دوبـاره    ، يرم. آن مرد دوباره برگشتگ مينبرگرد من از مشرك هرگز كمك 
هصلَّى  با پيامبر )بيداء( در و همان صحبتهاي دفعـه اول رد  ، برخورد نمود علَيه وسلَّم اللـَّ

هصلَّى  و بدل شد و پيامبر نُ بِ «به او فرمود:  علَيه وسلَّم اللـَّ مِ ؤْ ولِهِ؟ اللَّـهِ تُ سُ رَ آيا بـه اهللا   »وَ

هصلَّى  و رسولش ايمان داري؟ گفت: بله؛ پيامبر لَّم   اللـَّ سـو ه لَيــانْطَلِقْ «فرمـود:   ع در  »فَ

(ركاب ما حركت كن
158F

2(. 
بهترين راهنمـا بـراي بـراي تـرك اسـتعانت از مشـركين اسـت.        ، اين حديث شريف

  مسلمانان نبايد در ارتش خود غير مسلمان استخدام كند اعم از عـرب و يـا غيـر عـرب؛     
نمي تـوان بـه او اعتمـاد نمـود. تـا دشـمنان بداننـد كـه         ، زيرا كافر دشمن مسلمان است

بنابر اين هرگاه مسلمانان به ريسـمان الهـي چنـگ زننـد و     ، مسلمانان به آنان نياز ندارند
قطعاً پيروز خواهنـد شـد. زيـرا    ، صداقت و راستي را سرلوحه ي كار خويش قرار دهند

                                                            
 معروف است.» الحرة الغربية« ن مكان امروزه به نام اي -1
 )1817مسلم  ( -2
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نه ديگران. و بـه مؤمنـان وعـده داده كـه بـا نيروهـا و        نصرت در دست پروردگار است
كه نيرو و تجهيزات اندكي داشته باشـند.   هرچندتجهيزات اندك آنان را ياري مي رساند 

 اين آيه بيانگر همين مطلب است.، آنگونه كه براي مسلمانان صدر اسالم اتفاق افتاد

﴿                               

                               

   ﴾  :۱۱۸[آل عمران.[ 

از هيچگونـه آسـيب رسـاني     ها آنچون ، مراز خود مگيريدبيگانگان را ه !اي مؤمنان«
همانا كينه از گفتارشـان  ، ند؛ دوست دارند شما در رنج باشيدكن ميدر حق شما كوتاهي ن

رد بزگتر است به راستي ما آيات را براي شـما بيـان   دا ميآنچه دلهايشان پنهان ، پيداست
 »  كرديم اگر انديشه كنيد.

رآن و سنت درس بگيرند و بياموزند كه چگونه قرآن و سـنت  مسلمانان از ق، بنابراين
با موضوع دوستي و مواالت با كفار با جديت برخورد نموده است و از كمك گـرفتن از  
كافران بر حذر داشته است؛ بايد دانست كه پروردگار به مصالح و منافع بنـدگانش آگـاه   

ايـن كـار فايـده اي مـي بـود      تر است و به آنان مهربانتر از خودشان اسـت. چنانچـه در   
د. اما چون پروردگار از انجام و عاقبت ايـن كـار   دا ميپروردگار آن را براي ما جايز قرار 

از آن نهي فرمـوده و مرتكـب   ، خبر دارد و از مفسده و عواقب وخيم اين كار آگاه است
 را توبيخ نموده است و در آيات قرآن خبر داده است كـه اطاعـت از كفـار و خـروج     آن

 د.آور ميآنان با ارتش مسلمانان به ضرر مسلمانان است و جز رسوايي چيزي به بار ن

﴿ د:فرماي مي تعالىاهللا                      

                          ﴾  آل]

 ].۱۵۰ - ۱۴۹عمران: 
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رداننـد و آنگـاه   گ مـي شـما را بـه عقـب بـاز     ، اگر از كافران پيروي كنيد  اي مؤمنان!«
موالي شماست و هـم او بهتـرين يـاري     تعالىرديد. آري فقط اهللا گ ميخسارت زده باز 

 »  كنندگان است.

﴿ :فرموده است تعالىاهللا                      

                  ﴾  :۴۷[التوبه.[ 

 و در بـين ، اگر با شما بيرون آمده بودند جز ترديد و تباهي در كارتان نمي افزودنـد «
و در ميـان شـما بـراي خـود جاسوسـاني      ، تفرقه و فتنه مي انداختند، ندكن ميشما رخنه 

 »به [حال] ستمكاران آگاه است. تعالىو اهللا ، دارند
همين تعداد از آيات قرآن در مورد دوري از كافران و عـدم اسـتعانت از آنـان كـافي     

همـه مسـلمانان را    تعالى د كه اهللاكن مياست و ما را متوجه عواقب وخيم دوستي با كفار 
 .از آن نجات دهد

﴿ :دفرماي مي تعالىاهللا                  ﴾  :۷۱[التوبه.[ 

 »با ايمان يار و دوست يكديگرند. مردان و زنان«

﴿ :دفرماي مي تعالىاهللا                         

     ﴾  :۷۳[انفال.[ 

و كافران نيز دوست و حامي يكديگرند اگر [اين همياري ] را انجام ندهيـد ف فتنـه   «
 »  .و فساد بزرگي در زمين روي خواهد داد

ديگرند و كافران دوست و برادر د كه مؤمنان دوست و برادر يككن ميبيان  تعالىاهللا 
مسلمانان دوستي و برادري ميان خودشان را فراموش كنند و  هرگاههمديگر هستند. 

فتنه و فساد فراگير ، دست دوستي به سوي دشمنان دراز كنند، بجاي دوستي با يكديگر
ند و توجه و اعتماد بسوي كفار تقويت شو ميزيرا دلها دچار شك و ترديد ، خواهد شد

ند و در نتيجه مسلمانان با كفار كن ميد و مسلمانان به سوي كفار تمايل پيدا شو مي
د. آنگونه كه امروزه به كثرت شو ميبر مسلمانان پوشيده  همنشين شده و حق و حقيقت
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يم كه اكثر مدعيان ايمان و اسالم با كفار رابطه ي كن ميدر ميان مسلمانان مشاهده 
حق برآن مشتبه شده است كه بين حق ، بسياري از مسائل دوستانه برقرار كرده اند و در

هدايت و گمراهي و اولياي رحمن و اولياي شيطان فرقي قائل نيستند؛ و در ، و باطل
نتيجه ضرر و فساد جبران ناپذيري بر پيكر امت اسالمي و مسلمانان وارد شده است. 

توان از آنان طلب كمك برخي از رهبران ملي گرايان معتقد به دوستي با نصاري كه مي 

 ﴿ و ياري نمود با استناد از اين آيه:              

                           ﴾ 

 ].۸۲[مائده: 
و ، يهوديان و مشركان را از همه مردم در دشمني با مؤمنان سخت تر خواهي يافـت «

كساني را خواهد يافت كه گفتند: ما ، بي ترديد نزديك تر از همه به مهر و محبت مؤمنان
 »نصاري هستيم.

ملي گرايان بر اين باور هستند كه اين آيه بيانگر جواز دوستي با نصاري اسـت؛ زيـرا   
ر دوستي از ديگران به مسلمانان نزديكتر هسـتند. ايـن تفسـير اشـتباه اسـت و      نصاري د

ذكـر شـد مخـالف     هـا  آنتأويلي بيش نيست؛ چرا كه با بقيه ي آيات قرآن كه برخـي از  
كمـك گـرفتن از آنـان در     و از طرفي دوستي با كفار اعم از اهل كتاب و ديگـران ، است

 بسياري از احاديث منع شده است.  

هلَّى ص پيامبر الَ يفِ « د:فرماي مي علَيه وسلَّم اللـَّ نْ قَ ــمَ ـنْ الْ هُ مِ ـدَ عَ قْ أْ مَ يَتَبَـوَّ لْ يِـهِ فَ أْ آنِ بِرَ رْ قُ

 .)159F1(»النَّارِ 

يعنـي  ( هر كس قرآن را تفسير به رأي كند بايد جـايش را در جهـنم مشـخص كنـد    «
 »)جهنمي است

                                                            
» حديث حسن :« لموضع الثاني و في ا ،»حس صحيح :« ) و قال في الموضع االول 2950،2951ترمذي  ( -1

 )327 ،269 ،1/233) و احمد في المسند  ( 8084 ،8085»  (الكبري« و النسائي في 
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د نـه اينكـه   شـو  ميديگر تفسير قانون كلي اين است كه برخي از آيات قرآن با برخي 
يك آيه بدون در نظر گرفتن آيات ديگر تفسير شود. جايز نيست كه يك آيه چنان تفسير 
شود كه با قسمتهاي ديگر تضاد داشته باشد. در آيات ديگر قرآن كريم دوستي با كفـار و  
 يهود و نصاري حرام اعالم شده است و اين آيه همسو با آيات ديگر مبين همـان حكـم  

دچار سـوء  ، است نه چيزي ديگر. ملي گرايان بدليل كج فهمي و عدم تدبر در مفهوم آيه
 برداشت شده اند.  

آيـه را توضـيح   ، ما با كمك اقوال مفسرين و اصحاب علم و امامت و امانت در ديـن 
أن النصاري أقرب «مفهوم آيه و الفاظ صريح آيه اين است كه ، يم. بنابر تفسير علماده مي

و ال إن ، لـيس معناهـا انهـم يـوادون المؤمنـون     ، مؤمنين من اليهـود و المشـركين  مودة لل
نصاري در امر دوستي و محبت با مسلمانان نزديكتر هستند تا يهود «» المؤمنين يوادونهم

از ديگران به مسلمانان نزديكتر هسـتند. معنـاي آيـه    ، و مشركين يعني نصاري در دوستي
وست هستند و مسلمانان با آنان دوست هستند و يا بـا  اين نيست كه نصاري با مؤمنين د

بر فرض اين كـه نصـاري بـا مـؤمنين دوسـتي كننـد امـا         »همديگر دوستي داشته باشند.
زيرا پروردگـار در آيـات     مسلمانان اجازه ندارند با آنان دوستي و همكاري داشته باشند؛

    گذشته از اين كار منع كرده است.

 ﴿ :ديفرما مي تعالىاهللا                        ﴾ 

 ].۵۱[مائده: 
 »اي كساني كه ايمان آورده ايد يهود و نصاري را دوستان خود نگيريد.«

  ﴿ :دفرماي مي تعالىاهللا                   

     ﴾  :۲۲[جمادله.[ 

و روز قيامت ايمان آورده باشد در حالي كـه   تعالىهيچ قومي را نمي يابي كه به اهللا «
 .»با كساني كه با اهللا و رسولش مخالفت كرده اند دوستي كنند
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را نمـي   بديهي است كه يهود و نصاري با اهللا و رسولش دشمن هستند شريعت الهي
ند؛ بنابراين چگونه جايز اسـت مسـلمان بـا چنـين     كن ميپذيرند؛ اهللا و رسول را تكذيب 

كسي طرح دوستي و همكاري داشته باشد؟ نعـوذ بـاهللا مـن الخـذالن و طاعـة الهـوي و       
 الشيطان.

گروهي از ملي گرايان معتقدند كه پروردگار در مورد دوستي با كفاري كه با ما سر 
و عليه ما اقدامي ننموده اند؛ مسئله را سهل و آسان نموده؛ استدالل جنگ نداشته اند 

 ﴿ فرموده: تعالىآنان اين آيه است كه اهللا               

                       ﴾ 

 ].۸[ممتحنه: 
شما را از نيكي كردن و دادگـري بـا كسـاني كـه در [امـر] ديـن بـا شـما          تعالىاهللا «

 تعـالى د. بـي ترديـد اهللا   كنـ  مـي نهي ن، نجنگيده اند و شما را از ديارتان بيرون نكرده اند
 »رد.دا ميدادگران را دوست 

 د.  شو ميو تفسير به رأي است و تأويل نابجا محسوب  اين استدالل نيز باطل بوده 
دوستي با كفار و همراز بودن با آنان را بـر مسـلمانان حـرام نمـوده اسـت.       تعالىاهللا 

بدون اينكه بين يهود و نصاري و كفار و مشركين فرقي قايل شود و همچنين بدون فرق 
اند. چگونه مسلمان سخني را  بين كساني كه با ما جنگيده اند و كساني كه با ما نجنگيده

آن سخن را نفرموده است و قـرآن را بگونـه اي    تعالىد كه اهللا ده مينسبت  تعالىبه اهللا 
تفسير نمايد كه مخالف با مدلول آيات و احاديث است؟! چه سـخن بـي ربطـي! معنـاي     

هـد  حقيقي آيه نزد اهل علم اين است كه مسلمانان مي توانند نسبت به كفاري كه با ما ع
احسان و نيكي داشته باشند و به آنان صدقه بدهنـد. در حـديث   ، و امان و ذمه اي دارند

ـىلَّ  أن أسامء بنت ايب بكر قدمت عليها امها يف املدينة يف عهد النبـي« :آمده كه يْـهِ  اللَّــهُ صَ لَ عَ

لَّم سَ ىلَّ  فأمر النبي، و هي مرشكة تريد الدنيا وَ لَّم اللَّـهُ صَ سَ يْهِ وَ لَ لَ أمهأ عَ  .)160F1(»اسامء أن تَصِ

                                                            
 ) بمعناه1003مسلم  ( ،) و اطرافه فيه2620بخاري  ( -1
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يد: مادرش در حالي كه مشرك بود و به خاطر مال دنيا در گو مياسماء بنت ابي بكر «
هصلَّى  رسول اهللا، اين زمان، مدينه نزد ايشان آمد لَّم  اللـَّ سـو هلَيپيـامبر ، در مدينـه بـود   ع 

هصلَّى  حق خويشاوندي را ( رش صله رحم كندبه اسماء دستور داد با ماد علَيه وسلَّم اللـَّ
 »  )رعايت نمايد

لَّى   و اين زماني است كه در روايت صحيح آمده است كه رسـول اهللا  صـ ـه ه   اللـَّ لَيـع
ا بـه بـرادر   به عمر رضي اهللا عنه جبه اي هديـه دادنـد؛ عمـر رضـي اهللا عنـه آن ر      وسلَّم

 .)161F1(دمشركي در مكه هديه كر
معنـاي  (، دشـو  ميها سبب دخول غير مسلمانان در اسالم  اين نوع احسانات و نيكي 

شته باشيم و حق خويشاوندي را به جـا  دا ميكه ما نسبت به آنان صله رح )آيه اين است
اين كار به نفع مسلمانان اسـت نـه بـه ضـرر     ، آوريم و با نيازمندان سخاوت داشته باشيم

كه اين كار در حكم مـواالت و  ي صاحب فكر و انديشه تأييد خواهند كرد ها انسانآنان. 
يند: وحدت و همبستگي ملي و احياي قوميـت  گو ميدوستي با كفار نيست. ملي گرايان 

و عربيت بين مسلمانان و غير مسلمانان آنان را تبديل به نيرويي قوي در برابـر دشـمنان   
، مارندد تا حساب ببرند و حقوق و منافع آنان را محترم بشـ كن ميد و آنان را وادار كن مي

و اگر مسلمانان عرب با غير مسلمانان عرب اتحاد و همبسـتگي ملـي نداشـته باشـند در     
مقابل دشمنان ناتوان خواهند شد و در نتيجه دشمنان به منافع آنان چشم طمـع خواهنـد   

 داشت.
يند: اگر عرب ها فقط به اسـالم  گو مييكي ديگر از شبهات ملي گرايان اين است كه 

دشمنان ، ن زير پرچم اسالم گرد هم آيند و نداي اسالميت سر دهندو همگا، چنگ بزنند
اسالم به آنان حسادت مي ورزند و در مقابل آنان قد علم نموده و مانع رسيدن آنـان بـه   
منافع و خواسته هايشان خواهند شد تا مبادا مسلمانان قـوي شـوند و بتواننـد در جنـگ     

مسلمان به عزت و سـر افـرازي پيشـين     هاي اسالمي عليه دشمنان اسالم پيروز شوند و
يند همبسـتگي بـا معيارهـاي اسـالمي موجـب عقـب       گو ميملي گرايان   دست پيدا كند؛

                                                            
 ) بمعناه2068و مسلم  (  ،) و اطرافه فيه886بخاري  ( -1
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راند. در پاسخ اين شبهه بايد گفت: بـدون  شو ميد و دشمنان را عليه ما شو ميماندگي ما 
ترديد همبستگي مسلمانان پيرامون اسـالم و چنـگ زدن آنـان بـه ديـن الهـي و تحكـيم        

پيـام آور عـزت و   ، و اعالم عـداوت و دشـمني بـا دشـمنان ديـن و اسـالم      ، شريعت اهللا
رعـب و  ، تعـالى پيروزي ازجانب پروردگار يكتاست و با همبستگي اسالمي است كه اهللا 

تا از مسلمانان بترسند و از آنان حساب ببرنـد  ، دآور ميوحشت مسلمانان را در دل كفار 
اينگونه در گذشته براي مسلمانان اين اتفـاق  ، ت نمايندو حقوق مسلمانان را كامل پرداخ

 افتاد.  
امـا    در صدر اسالم در بين مسلمانان بسياري از يهود و نصاري زنـدگي مـي كردنـد؛   

هرگز مسلمانان با آنان دست دوستي ندادند و از آنان در برابر دشـمنان تقاضـاي كمـك    
كمك و نصـرت   تعالىد و فقط از باري را مد نظر قرار دادن تعالىبلكه فقط اهللا ، ننمودند

و مدد خواستند. پروردگار هم آنان را نصرت و ياري رسـاند و آنـان را بـر دشمنانشـان     
شاهد قضاياي مجد و عظمت مسلمانان در گذشته هسـتند.  ، پيروز گردانيد. قرآن و سنت

ته تاريخ گواه و شاهد است و مسلمان و غير مسلمان مي پذيرند كه مسـلمانان در گذشـ  
هصلَّى  صاحب چه عظمت و عزتي بودند. رسول اهللا ، در زمان غزوه بـدر  علَيه وسلَّم اللـَّ

از مدينه بسوي بدر هجرت نمود بدون اينكه از يهود مدينه تقاضاي نيروي كمكـي كنـد   
اما با اين وجود پيامبر و مسـلمانان از  ، در حالي كه مسلمانان شديداً به كمك نياز داشتند

در عين حالي كه شديداً بـه كمـك   ، درخواست كمك ننمود نه در بدر و نه در احديهود 
 نياز داشتند بخصوص در روز احد.  

ـه صلَّى  جريانات زمان رسول اهللا لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـبهتـرين دليـل اسـت بـر ايـن كـه        ع
مسلمانان اجازه ندارند بسوي دشـمنان دسـت دوسـتي دراز كننـد و اجـازه دهنـد غيـر        

سلمانان در ارتش اسالم وارد شوند و از آنان تقاضاي كمك و ياري نمايند؛ زيـرا نمـي   م
و از طرفـي ورود نيروهـاي غيـر مسـلمان بـه كشـور هـاي        ، توان بر دشمن اعتماد نمود

اين كار تهديدي اسـت بـراي رفتـار و    ، دشو مياسالمي باعث ترويج فساد بين مسلمانان 
بب ترويج شبهات و عدوت و دشمني بين مسلمانان منش و اخالق مسلمانان. اين كار س
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هصلَّى  د. بنابر اين كساني كه راه و روش رسول اهللاشو مي و يارانش سـر   علَيه وسلَّم اللـَّ
 د.  كن ميهم نصرتش را شامل حال آنان ن تعالىباري ، يردگ ميمشق و الگو قرار ن

همان چيزي اسـت كـه اهللا   ، ينياما خشم كفار از همبستگي مسلمانان بر آموزه هاي د
 د.كن ميد و نصرتش را قطعاً شامل حال آنان شو ميمي پسندد و از آن راضي و خشنود 

زيرا مسلمانان بـه خـاطر رضـايت اهللا ذو     ، اتحاد اسالمي پيام آور نصرت الهي است 
الجالل دشمنان دين اسالم را از خود نـاراض نمـوده انـد و بخـاطر نصـرت ديـن اهللا و       

 دشمنان را خشمگين نموده اند.  ، ت از شرع مطهر اسالمحماي
بايد دانست كه خشم و كينه ي كفار عليه مسلمانان زماني فروكش خواهـد كـرد كـه    
مسلمانان از دين و اعتقادات خويش دست بردار شوند و دين و آئين دشـمنان اسـالم را   

اين كار كفر و ضاللت كامل اما بايد دانست كه ، اختيار نمايند و همه تن به آنان بپيوندند
 است و سبب عذاب و شقاوت دنيا و آخرت خواهد شد.  

  ﴿ د:فرماي ميهمانگونه كه پروردگار               

  ﴾  :۱۲۰[البقره.[ 

ن ايشـان پيـروي   ند تا اين كـه از ديـ  شو ميهرگز يهود و نصاري از تو خوشنود ن و«
 »  كني

﴿ :دفرماي مي تعالىاهللا                     

                     ﴾  :۱۲۰[البقره.[ 

است و اگر پس از دانشي كه تـو را   دايت حقيقيه تعالىبگو: بي ترديد هدايت اهللا «
هيچ سرپرسـت و يـاوري    تعالىپيروي كني در برابر اهللا  ها آنحاصل شده است از اميال 

 »  نخواهي داشت.
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﴿ :دفرماي مي تعالىاهللا                       

                              

                 ﴾  :۲۱۷[البقره.[ 

دينتان باز گردانند و هر كه  شما را از، پيوسته با شما مي جنگد تا اگر بتوانند ها آنو «
آنان اعمالشان در دنيـا و آخـرت تبـاه شـده و     ، از شما از دين خود برگردد و كافر بميرد

 »اهل دوزخند و هميشه در آن خواهند ماند. ها آن

 ﴿ :دفرماي مي تعالىاهللا                     

                             

         ﴾  :۱۹ - ۱۸[جاثيه.[ 

يـروي كـن و از   پس از آن پ، سپس تو را بر شريعتي كه از امر [اهللا] است قرار داديم«
از تو حمايتي  تعالىهرگز در برابر اهللا  ها آن،  نند پيروي مكندا ميهوس هاي كساني كه ن

 »همانا ستمگران يار و ياور يكديگرند و اهللا ياور پرهيزكاران است.، نتوانند كرد
پروردگار در اين آيات مبارك بيان فرموده است كه كفار هرگز از ما راضي نخواهنـد  

ينكه ما مسلمانان از دين و آيين آنان پيروي نموده و از شريعت اسـالم دسـت   شد؛ مگر ا
كفار پيوسته و به استمرار با ما خواهند جنگيد تا ما را از دين و آيينمـان تـا     بردار شويم.

 جايي كه بتوانند منحرف كنند.
اي از كفار اطاعت نمـوديم و از خواسـته هـ    هرگاهبه ما خبر داده است كه  تعالىاهللا 

هميشه در جهنم خـواهيم مانـد. نسـأل    ، بر اين اعتقاد از دنيا بميريم، آنان پيروي نموديم
 اهللا العافية من ذلك و نعوذ باهللا من موجبات غضبه و أسباب انتقامه.  

چهارمين دليل بر بطالن استدالل ملي گرايان و نژادپرستان اين است كـه   وجه چهارم:
ه اي خواهد شد كه مبناي آن راي اجتمـاع خواهـد   همبستگي ملي منجر به تشكيل جامع

بود و اين يعني كنار گذاشتن حكم قرآن. زيرا مليت غير مسلمان نخواهـد پـذيرفت كـه    
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قوانين الهي جامعه را اداره كنند. بنابراين مي طلبـد قـوانيني تصـويب     براساسمسلمانان 
هي اسـت كـه ايـن    آن اداره شـود. از طرفـي بـدي    براساسشود تا جامعه به طور مساوي 

بسياري از ملي گرايان به صراحت چنين چيزي  قوانين با شرع اسالم متضاد خواهند شد.
كفر ، را عنوان نمودند. آن گونه كه در مطالب گذشته بيان شد. بدون ترديد اين كار فساد

 ،  و ارتداد است

﴿ فرموده: تعالىآنگونه كه اهللا                  

                        ﴾  :۶۵[النساء.[ 

ند تـا تـو را در درگيـري هـا و     آور ميكه آنان ايمان ن، به پرودگارت سوگند، پس نه«
 .» ي از داوري تو در دل نداشته باشندو سپس مالل، اختالفات خود داور قرار ندهند

 ﴿ فرموده: تعالىاهللا                 

  ﴾  :۵۰[مائده.[ 

حكـم چـه كسـي از    ، خواهان حكم جاهليتند؟ و براي قومي كه يقين دارند ها آنآيا «
 »استحكم اهللا بهتر 

﴿ :فرموده تعالىاهللا                 ﴾  :مائده]

۴۴.[ 
 » واقعاً كافرند ها آن، و هر كه مطابق آيات الهي حكم نكند«

﴿ و فرموده:                 ﴾  :۴۵[مائده.[ 

   ».حقا ستمگرند ها آنو هر كه مطابق آيات الهي حكم نكند «

﴿ :و فرموده                 ﴾  :مائده]

۴۷.[ 
    »پس ايشانند فاسقان.، و هر كه مطابق آيات الهي حكم نكند«
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حكم نكند و به تحكيم شريعت الهي راضي  تعالىشريعت اهللا  سبراساهر دولتي كه 
كافر و ظالم و فاسق است. بر مسلمانان واجب است با چنين ، به نص آيات قرآن، نباشد

بغض و عداوت و دشمني داشته ، تعالىحكومت هايي بخاطر رضايت و خوشنودي اهللا 
ايمان بياورند و قانون  تعالى حرام است تا اينكه به اهللا ها آنباشند دوستي و مواالت با 

شريعت الهي در جامعه پياده نموده و از اجراي دستورات شرع مطهر راضي و 

 ﴿ :فرموده تعالىخوشنودباشند؛ آنگونه كه اهللا            

                               

                   ﴾  :۴[ممتحنه.[ 

، بي استحاالت ] ابراهيم و كساني كه با او بودند سر مشق خو]همانا براي شما در «
مي پرستيد بيـزاريم و   تعالىآنگاه كه به قوم خود گفتند: ما از شما و از آنچه به جاي اهللا 

و ميان ما و شما براي هميشه دشمني و كينه پديد آمده است تـا  ، آيين ] شما را منكريم]
 »وقتي كه به اهللا يگانه ايمان بياوريد.

   )306 – 1/285( عةمجموع فتاوي و مقاالت متنو، شيخ ابن باز       

مهم در موضوع گروه هاي تبشيري و دعوت به نصرانيت. از طرف انجمن  اي اعالميه] 68[
 دائم پژوهش هاي علمي و افتا

خاتم األنبياء ، لناس أمجعني رمحهو الصالة و السالم عيل املبعوث ، احلمد هللا رب العاملني 

و من تبعهم بإحسـان ايل يـوم الـدين أمـا  نبينا و رسولنا حممد و عيل آله و صحبه، سلنيو املر

 بعد: 

مسلمانان كه داراي فهم و بصيرت هستند شدت عداوت و دشمني يهود و نصـاري و  
ند؛ و مسلمانان و هوشيار و بيدار متوجه اين واقعيت هستند كن ميدشمنان اسالم را درك 

ن و نيـرو مقابلـه   كه دشمنان اسالم نيروهاي خود را متحد نموده عليه اسالم با تمـام تـوا  
را شكسـت داده و مسـلمانان    -اسالم عزيز -كنند و آخرين دين توحيدي براي جهانيان 

را از حق و حقيقت دور سازند. بديهي است كه دشمنان اسـالم از هـر وسـيله اي عليـه     
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ند. دشمن براي اين منظور فعاليت هاي مختلفـي را آغـاز   كن مياسالم و مسلمين استفاده 
را با گروه هاي مختلفي وارد ميدان نموده  ها آني زيادي را آموزش داده و نيروها، نموده

فنـدهاي  است؛ بويژه در عصر حاضر به ايـن فعاليـت هـا جـان تـازه اي بخشـيده؛ و تر      
 جديدي را آغاز نموده است.

خويش جمعيتي را در  ي كنندهدر اين اواخر دشمنان به منظور گسترش دعوت گمراه 
ايـن   )معهد اهل الكتاب فـي دولـة جنـوب إفريقيـا    ( اده اند با اسمشمال آفريقا تشكيل د

جمعيتها و مؤسسات در جزيرة العـرب نشـريه   ، مركز از طريق صندوق پست براي افراد
اين نشريه متضمن برنامه هاي درسي كـه   -اصل االسالم و معقله األخير -اي مي فرستد 

كارت عضويت مجاني مـي  ، فرادبراي ا، از طريق مراسالت پستي به دست افراد مي رسد
، رنـد دا مـي زبور و انجيل را بصورت رايگان برايشان ارسال ، فرستد و كتاب هاي تورات

   .پشت جلد اين نشريه ها خالصه اي از كتاب هاي مذكور نوشته شده است
، اين تهاجم سازمان يافته خوشبختانه مسلمانان با تمام نيرو و توان خويش عليه

نامه ها و مكالمات زيادي توسط دفتر انجمن دائم  آغاز نموده اند. ي خويش را مبارزه
استه خو ميپژوهش هاي علمي و افتا دريافت گرديد و از انجمن دائم پژوهش هاي عل

مسلمانان را در مورد اين دعوت گمراه كننده هشدار دهند و پخش اين نشريات ، بودند
ذيل را صادر  ي اعالميهرادران متوقف شود. انجمن هم بمنظور پاسخ درخواست اين ب

دشمنان اسالم با ، نمود. از ابتداي آغاز اسالم و طلوع اولين شعاع آفتاب درخشان اسالم
وجود اختالف شبانه روز تالش نموده و منتظر فر صت نشسته اند تا مسلمانان را از نور 

ار آيي بسوي تاريكيها بكشانند و حكومت اسالمي را از ريشه بركنند و يا حداقل ك

﴿ قرآن است: ي همصداق آن فرمود، را ضعيف نمايندحكومت اسالمي      

                  ﴾  :البقره]

۱۰۵.[ 
 »ان خيري بر شما نازل شودكفار اهل كتاب مشركان خوش ندارند كه از پروردگارت«
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  ﴿ :فرموده تعالىاهللا                   

                ﴾  :۱۰۹[البقره.[ 

به انگيزه ي حسدي كه ، بر ايشان روشن شده بود بسياري از اهل كتاب با اينكه حق«
 » در نهادشان است آرزو داشتند شما را بعد از ايمانتان به كفر باز گردانند

﴿ :فرموده تعالىاهللا                        

        ﴾  :اي مؤمنان! اگر فرقه اي از اهل « ].۱۰۰[آل عمران

 »ردانند.گ ميشما را بعد از ايمانتان به كفر باز ، كتاب را فرمان بريد
نصاري هستند. همان كساني كه قلبشان مملو از كينه ، از بارزترين دشمنان دين اسالم

ستند تـا در مقابـل بيـداري اسـالمي در     عليه اسالم و مسلمين است. همواره در تالش ه
تمام نقاط مختلف دنيا كارشكني كنند و بلكه در صـدد هسـتند مسـلمانان را در شـهر و     
ديارشان مورد حمله و تهاجم قرار دهند. بخصوص در شرايطي كه مسلمانان در ضـعف  

 ند. مانند: شرايط امروز دنياي اسالم.  بر ميبسر
و ايمـان   ي عقيـده متزلـزل سـاختن   ، ن يافتـه هدف دشـمنان از ايـن تهـاجم سـازما     

مقدمه سـازي بـراي ديـن زدائـي بـين مسـلمانان       ، ايجاد شك و شبهه در دين، مسلمانان
و در نهايت ترويج نصرانيت بين آحاد جامعه ي اسـالمي كـه بـه غلـط از آن بـه      ، است

 د. اما در حقيقت دعوت به بت پرسـتي در قالـب نصـرانيت   شو ميگروههاي تبشيري ياد 
تحريف شده است كه پرودگار آن را نازل نفرموده است و پيامبر الهي عيسي عليه السالم 

 از اين نصرانيت تحريف شده بري و بيزار هستند.
نصاري مبالغ هنگفتي هزينه نموده اند تا جهان را عموماً و مسلمانان را مخصوصاً  

﴿ اما پروردگار در مورد آنان چه زيبا فرموده:، نصراني كنند       

                            

             ﴾ ]۳۶نفال: أ.[ 
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باز دارند؛ و باز  تعالىند تا مردم را از راه اهللا نك ميهمانا كافران اموال خود را صرف «
حسرتي براي آنان خواهد گشت و ، هم [براي حذف اسالم] خرج خواهند كرد و عاقبت

 .»  وندش ميو كافران به سوي جهنم رانده  ندشو ميسرانجام مغلوب 
نشستهاي داخلـي و بـين المللـي زيـادي     ، دشمنان اسالم بخاطر رسيدن به اين هدف

ل داده اند و سمينار ها و كنفرانس هاي مختلفي برگزار كرده اند. كساني كه سـنگ  تشكي
نصرانيت را به سينه مي كوبند از سرتاسر جهان در اين سمينارها بـه رأي زنـي مشـغول    
شده اند تا بتوانند كار آمـدترين ابـزار و وسـايل را بـراي رسـيدن بـه بهتـرين نتيجـه و         

. براي اين منظور نقشه كشيده اند و چشم انداز برنامه سريعترين راه حل را بدست آورند
 هاي خويش را جهت عملي ساختن اهدافشان تصويب نموده اند.  

 از جمله برنامه ها ي عملي و اجرايي آنان موارد ذيل است:
اعم از كتـاب  ، تا در قالب مطبوعات، ارسال گروه هاي تنصيري به كشورهاي اسالمي

فرهنگ نصرانيت اقدام نمايند. چاپ و نشر انجيل با ترجمه  به معرفي و دعوت، و نشريه
به منظور شبهه افكني عليه اسالم تا دين اسالم را در ، راه اندازي مطبوعات، هاي مختلف

انظار جهانيان زشت جلوه دهند. چاپ نشريات و كتاب هايي كـه بـه معرفـي نصـرانيت     
 بپردازند.  

از ، ردم را بـه نصـرانيت دعـوت دهنـد    نصاري تالش دارند تا بصورت غير مستقيم م
  :خطرناك ترين اين روشها عبارتند از

و اعزام تيم هاي پزشكي به كشورهاي اسـالمي بـه    ها آن. از طريق ساخت بيمارست1 
دليل نياز روزانه ي مردم را به دارو و درمان و شيوع انواع بيماري هاي كشنده در جوامع 

مسـلمان بـه دليـل كمبـود پرسـنل نتواننـد        خصوصاً در وضعيتي كـه پزشـكان  ، اسالمي
جوابگوي مردم باشند؛ تا جائي كه در برخـي از شـهرهاي اسـالمي حتـي يـك پزشـك       

 د.  شو ميمسلمان هم پيدا ن
 . ترويج نصرانيت از طريق ساخت مدارس و مراكز آموزشي.2
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ـ كن ميبا اين شيوه كه رسماً اقدام به تأسيس مدارس   ه ند و يا به ساخت مدارسي كه ب

بـه نحـوي   ، نـد كن ميظاهر فقط جنبه ي آموزشي؛ اما در باطن برنامه هاي تنصيري دنبال 
نـد تـا در آن درس   كن مـي كه بسياري از مسلمانان فرزندان خـود را راهـي ايـن مـدارس     

بخوانند با اين استدالل كه تدريس زبان خارجي در اين مدارس بهتـر اسـت و فرزنـدان    
د كـه در  شـو  مـي ند و يا در اين مدارس دروسـي تـدريس   بهتر مي توانند آن را ياد بگير

زيـرا  ، مدارس ديگـر خبـري از آن نيسـت؛ نتيجـه ي ايـن كـار از اآلن مشـخص اسـت        
مسلمانان فرزندان و نوباوگان خويش را در سن نوجواني كه زمينه و اسـتعداد هـر نـوع    

آمـوزش   د كـه كنـ  مـي فرقـي ن ، يادگيري براي آنان فراهم است به اين مراكز مي فرسـتند 
 دهنده چه كسي باشد و يا چه چيزي آموزش دهد.

كـه مكـر و    هرچنـد مواردي از آنان ذكر گرديـد:  ، بصورت مختصر و بمنظور هشدار
 نيرنگ ماكران و نيرنگ كنندگان بسيار وسيع است.

﴿ :فرموده تعالىاهللا                ﴾ ۳۰ل: [انفا.[ 

 تعـالى مي كردند و نقشه مي كشيدند و اهللا هم تـدبير مـي كـرد و اهللا     وطئهت ها آنو «
 »  بهترين تدبير كنندگان است.

﴿ فرموده: تعالىاهللا                       

        ﴾  :۳۲[التوبه.[ 

ارد تا گذ مين تعالىي خود خاموش كنند و اهللا ها آنرا با ده تعالىاهند نور اهللا خو مي«
 »كافران خوش ندارند. هرچنداينكه نور خود را كامل كند 

اينها ترفندهاي دعوتگران نصراني بودنـد كـه جهـت گمـراه كـردن مسـلمانان از آن       
مسلمانان چيست؟ چگونـه مـي تـوان در مقابـل ايـن      ند؛ حال وظيفه ي ما كن مياستفاده 

حمالت دشمن عليه اسالم و مسلمين دفاع نمود؟ بدون ترديد جهت مقابله و مبـارزه بـا   
، گـروه هـا و افـراد   ، اين حمالت توفنده نياز به بسيج عمومي است همگان بايد برخيزند
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تمام  )بدن( رود تادولت ها و ملت ها؛ همه قيام كنند و جلوي اين سم كشنده را كه مي 
 بگيرند.، افراد امت اسالمي را اعم از زن و مرد و كوچك و بزرگ را مسموم كند

 حسبنا اهللا و نعم الوكيل 
اما در مجموع مي تـوان بـه ايـن    ، هر شرايطي تدبير خاص زمان خودش را مي طلبد

 گزينه ها اشاره نمود:
برنامـه هـاي آموزشـي و    اسالمي در وجـود مسـلمانان از طريـق     ي عقيده. تحكيم 1 

بـراي نوجوانـان در مـدارس و مراكـز     ، بويژه داشتن برنامه هاي خـاص ، تربيتي عمومي
 آموزشي رسمي و مكاتب و مدارس سنتي.

تبليـغ در جهـت   ، . باال بردن فرهنگ صحيح بيداري اسالمي در همه طبقات جامعـه 2
 شعائر اسالمي. برانگيختن غيرت ديني و ايماني مردم و حفظ حرمت مقدسات ديني و

نبايـد  ، .... شناسائي راه هاي نفوذ دعوت نصرانيت از طريق فيلم و نشريه و مجله و3
به محصوالت فرهنگي نصرانيت اجازه ي ورود داد و با متخلفان بـه گونـه اي برخـورد    

 كرد كه مجبور شوند دست از اين نوع فعاليت بردارند.  
درمقابـل خطـر دشـمن و روش     هـا  آن. روشنگري افراد جامعه و آگاهي بخشـيدن  4

گرفتـار نشـوند و بتواننـد خـود را نجـات       هـا  آنند؛ تا مردم در دام بر ميهايي كه به كار 
 دهند.
. اهميت دادن به نيازهاي زندگي مادي مسلمانان از جمله: نيازهاي دارو و درمـان و  5

مطلـب اسـت    معالجه بيماري ها و بويژه نيازهاي آموزشي؛ مسائل پيش آمده بيانگر ايـن 
توانسته اند قلب و عقـل افـراد را    –نياز داروئي و آموزشي  -كه نصاري از اين دو زاويه

 بدست بياورند و دعوت خويش را در بين افراد نياز مند و جوامع فقير گسترش دهند. 
نـد در تمـام شـرايط بـه ديـن و ايمـان       كن مي. تمام مسلمانان در هركجا كه زندگي 6

و شعائر اسالمي را در خانواده هاي خود تحكيم بخشند و بـا تمـام   خويش پايبند باشند 
توان تالش نمايند تا در مقابل تهاجم فكري و فرهنگي دشمن كه عقيده و اخالق آنان را 

 د مقابله نمايند.  ده ميهدف قرار 
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. مسلمانان خودشان و خانواده هايشان از سفر به كشورهاي كفـر خـود داري كننـد    7

مبرم داشته باشـند؛ ماننـد معالجـه و يـا تحصـيل در رشـته هـايي كـه در          مگر اينكه نياز
سرزمين هاي اسالمي نيست؛ در هر حال در صورت رفتن به سرزمين هاي غير اسـالمي  

 آمادگي قبلي براي پاسخ گويي به شبهات ديني را داشته باشند.  
وتمنـدان در  . داشتن فعاليت ها و مراكز تعاوني بين مسلمانان به اين صورت كـه ثر 8

جهت رفع نياز هاي افراد فقير جامعه تالش كنند. آنان را ياري رسانند تا مسلمانان فقيـر  
بر اثر فقر و ناداري مجبور نشوند بسوي نصاري دست دراز كنند و اين مهم مي طلبد كه 
مسلمانان فعاليت هاي خيريه و مؤسسات حمايتي از اقشار آسيب پذير جامعه گسـترش  

 دهند.  

و أن ، ماً نسأل اهللا الكريم بأسامئه احلسني و صفاته العيل أن جيمـع شـمل املسـلمنيو ختا

و أن حيمـيهم مـن مكائـد ، و هيـدهيم سـبل السـالم، يصلح ذات بينهمو ، يؤلف بني قلوهبم

إنه أرحم ، ماظهر منها و ما بطن، و جينبهم الفواحش و الفتن، يعيذهم من رشورهم، األعداء

 الرامحني. 

د و كيـده يف نحـره، أراد اإلسالم و املسلمني بسوء فأشـغله بنفسـه اللهم من و أدِر ، و اردُ

 إنك عيل كل شئ قدير.، عليه دائرة السوء

 سبحان ربك رب العزة عام يصفون و سلم عيل املرسلني و احلمد هللا رب العاملني 

 انجمن دائم پژوهش هاي علمي و افتا              
   )15( ص – )...و بيانات مهمة فتاوي( كتاب            

انجمن دائمي پژوهش هاي علمي و افتا در مورد تاسيس مدارس خارجي در  ي بيانيه] 69[
 كشور هاي اسالمي 

 و عيل آله و صحبه و بعد: ، و الصالة و السالم من النبي بعده نبينا حممد، احلمد هللا

االتي رسـيده اسـت در   به دفتر انجمن دائم پژوهش هاي علمي و افتا نامه هـا وسـؤ   
مورد روند رو بـه گسـترش تأسـيس مـدارس و دانشـكده هـاي خـارجي در شـهرهاي         
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مدارسي كه بر مبناي منهج و روش غربي تأسيس شده و با آموزه هاي اسـالمي  ، اسالمي
 بيگانه است؛ در واقع اين مدارس بر پايه ي تقوا و رضاي پروردگار تأسيس نشده است.  

شدت عـداوت و دشـمني يهـود و    ، اراي بصيرت ديني باشدهر مسلمان آگاهي كه د
و متوجه اين واقعيـت خواهـد شـد كـه دشـمنان پيوسـته و بـه        ، دكن مينصاري را درك 

استمرار عليه اسالم و مسلمين نقشه مي ريزند تا آنـان را گرفتـار مشـكالت نمـوده و از     
 بسوي ضاللت و گمراهي سوق دهند!! ، صراط مستقيم

عليـه مسـلمانان حملـه ي مسـلحانه و عمليـات      ، ي گذشتهها آنزم دشمنان اسالم در
پس از مدتي تاكتيك خود را عـوض كـرده و تهـاجم فرهنگـي را     ، دنددا مينظامي انجام 

آغاز نمودند به اين صورت كه مسائل عقيدتي و قرآني و نبوت را به چـالش كشـيدند و   
اينكه در ايـن اواخـر بـه روش    ند تا نمود ميعليه اين ارزش هاي مسلمانان شبهه پراكني 

فكـر مسـلمانان و فرزنـدان آنـان را از طريـق      ، تازه اي دست زدند و به صـورت علنـي  
تأسيس مدارس الحادي از يك طرف و ترويج اباحي گري و بي بند و بـاري از طريقـي   

دشمنان ايـن بـار فعاليـت خـود را بـا شـكل و         مورد حمالت خويش قرار دهند.، ديگر
غاز نمودند و در شهرهاي مسلمانان بمنظور جلب فرزندان مسـلمانان  محتواي جديدي آ

اقدام به تأسيس مراكز آموزشي و دانشگاهي نمودند. فرزندان مسـلمانان اعـم از پسـر و    
اننـد و  خو مـي ي كه در ايـن مـدارس إلحـادي و بـي دينـي درس      كن ميدختر را مشاهده 

خالق امت اسالمي را مـورد تهديـد   عقيده و ا، دشمنان رفته رفته از طريق همين فرزندان
جدي قرار داده اند. اين تالش ها جهتي در حركت است كه امت اسـالم را در محاصـره   

 ... و حسبنا اهللا و نعم الوكيل.، ي دشمن قرار داده
خوشبختانه جمع كثيري از علماي جهان اسـالم ايـن خطـر را احسـاس نمـوده و در      

خطر اين مراكز آموزشـي و دانشـگاهي را   ، يمصر و كشورهاي عربي و غير عرب، سوريه
امت اسالم را متوجه نموده اند كه ، به جوامع اسالمي هشدار داده اند. اين علماي دلسوز

د. در واقـع لبـه   كن ميخطر بزرگي از جانب دشمنان آينده ي اسالم و مسلمانان را تهديد 
 ي تيز اين خطر متوجه فكر و انديشه ي مسلمانان است.
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انجمن دائم پژوهش هاي علمي و افتـا اعـالم   ، همين مبارزات روشنگرانه در راستاي
 رد:دا مي

اوالً: تاسيس مدارس و دانشگاه هاي غربي و غيـر اسـالمي در كشـور هـاي اسـالمي      
 مراكـزي كـه توسـط   ، بخشي از تهاجم فرهنگي دشـمنان عليـه مسـلمانان اسـت؛ بـويژه     

د؛ در شـو  مـي تأسـيس   )تبشـيري  گروه هاي، مسيحيت تحريف شده و به اصطالحِ غلط(
واقع اين ترفند كثيف و نقشه ي خبيثي است كـه علمـاي بـاغيرت و باهمـت و دلسـوزِ      

آن را كشف نموده و برمال ساخته اند. در گذشته از طرف دفتـر انجمـن دائـم    ، مسلمانان
بيانـه اي   )20096( هت بـا شـماره ي   22/12/1418پژوهش هاي علمي و افتا در تاريخ 

از جملـه ترفنـدها و نيرنـگ    ، يد مبني بر هشدار در مورد ترفندهاي نصـرانيت صادر گرد
تأسـيس مراكـز آموزشـي و دانشـگاهي توسـط       :هاي نصرانيت عليه اسالم و مسـلمانان 

 بيگانگان در شهر هاي اسالمي است.
ثانياً: بنا به آنچه كه گفته شد؛ مسلمانان موظف هستند بـا ايـن خطـر مبـارزه نماينـد.      

با تأسيس اين مراكز همكاري نمايند يا زمينه ي آن را فراهم نماينـد و بـدان    جايز نيست
زيرا همه ي اين فعاليت ها ، راضي باشند و يا فرزندان خويش را به اين مدارس بفرستند

و اخالق. اين جنايتي است ظاهري و فسادي است  ابزاري است در جهت نابودي عقيده
 ممكن گرفته شود.  بايد جلوي آن از هر طريق  آشكار كه

 حرمت تأسيس مدارس غربي در جزيرة العرب بمراتب بيشتر است؛ زيـرا رسـول اهللا  

هصلَّى  ةِ «فرموده:  علَيه وسلَّم اللـَّ يرَ زِ عُ دِينَانِ يفِ جَ تَمِ ْ ـالَ جيَ بِ الْ رَ دو آئين در جزيـرة  « .)162F1(»عَ

 »دشو ميالعرب جمع ن
هصلَّى  و از طرفي رسول اهللا كفار را از جزيرة العرب ، سفارش نمودند علَيه وسلَّم اللـَّ

(خارج سازند
163F

2(. 

                                                            
 )18531(   9/208ي)) بيهقي در  ( (سنن الكبر ،)1584(   2/892موطأ مالك  -1
 1767 ،1637مسلم  ،)4431 ،3168 ،)3053بخاري  ( -2
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ي خود را به كساني اجاره دهنـد كـه   ها آنثالثاً: مسلمانان اجازه ندارند اماكن و ساختم
نـد؛ زيـرا اجـاره دادن    كن مـي در آن جا مراكـز آموزشـي و دانشـگاهي بيگانگـان را دايـر      

به منزلـه تعـاون   ، دن مراكز آموزش نصرانيان و غربيانو منازل جهت داير كر ها آنساختم
 و همكاري بر گناه و تعدي از احكام شرعي است.

﴿ د:فرماي مي تعالىاهللا                         

          ﴾  :۲[مائده.[ 

و با يكديگر بر نيكوكاري و پرهيزگاري مدد كنيد و با يكديگر بر گناه و سـتم مـدد   «
 »سخت است تعالىهمانا عقوبت او ، مكنيد و از اهللا بترسيد

مورخـه   )20262( در مطالـب گذشـته بيـان شـد شـماره     ، فتوايي بر حرمت اين كـار 
3/3/1419   

مت و ملت موظف هستند آمـوزش پسـران و دختـران    رابعاً: مسلمانان در سطح حكو
آداب و اخـالق اسـالمي آمـوزش    ، احكـام ، عقيده، مسلمان را با محوريت اسالم حقيقي

 م اسالمي را پر نمايند.  تعالىدهند و به مذاهب و عقايد باطل اجازه ندهند جاي 
مـورد بـاز   ، هاو را از امانت دين و عقيد تعالىخامساً: هر مسلمان متوجه باشد كه اهللا 

خواست قرار خواهد داد كه آيا حق دين را ادا نمـوده و آن را بـه ديگـران آمـوزش داده     
است يا خير؟ اگر در اين زمينه مسلماني موفق بوده است بايد شكر پروردگـار را بجـاي   

 و اگر در انجام وظيفه كوتاهي نموده است جز خويشتن را مالمت ننمايد.، آورد

﴿ د:يفرما مي تعالىاهللا                         

     ﴾  :۲۷[انفال.[ 

 »به اهللا و پيامبر خيانت نورزيد و دانسته به امانات خود خيانت نكنيد. !اي مؤمنان«

﴿ :دفرماي مي تعالىاهللا                     

  ﴾  :۶[حتريم.[ 
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، اي كساني كه كه ايمان آورده ايد! خود و خانواده خويش را از آتشي كـه هيـزم آن  «

 .»مردم و سنگهاست حفظ كنيد

هصلَّى  رسول اهللا يَّتِهِ « :دفرماي مي علَيه وسلَّم اللـَّ عِ نْ رَ ئُولٌ عَ سْ مْ مَ لُّكُ كُ اعٍ وَ مْ رَ لُّكُ  .)164F1(»كُ

در مـورد زيـر دسـتانش سـؤال     ، و از هر يك از شـما ، هر كدام از شما مسئول است«
 »  خواهد شد.

هصلَّى  رسول اهللا يهِ «  :دفرماي مي علَيه وسلَّم اللـَّ عِ ْ رتَ بْدٍ يَسْ نْ عَ ا مِ يَّةً  اللَّـهُ مَ عِ مَ  رَ ـوْ وتُ يَ مُ يَ

مَ  رَّ يَّتِهِ إِالَّ حَ عِ اشٌّ لِرَ وَ غَ هُ وتُ وَ مُ يْهِ  اللَّـهُ يَ لَ ـعَ نَّةَ الْ  .)165F2(»جَ

مسئوليت رعيتي را به او عنايت فرمايد و او در حـق آنـان   ، تعالىهر بنده اي كه اهللا «
 »  رداند.گ ميبهشت را بر او حرام  تعالىاهللا ، خيانت كند

إنـه ، و أن يتوفانا مسلمني، و أن يبطل كيد الكائدين، وال املسلمنينسأل اهللا أن يصلح اح

و صيل اهللا و سلم عيل نبينـا حممـد و عـيل آلـه و ، عيل كل شئ قدير. و احلمد هللا رب العلمني

 صحبه أمجعني.

                             )29( ص -  ) ...فتاوي و بيانات مهمة( كتاب انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

هيأت علماي عالي رتبه عربستان سعودي در مورد چهارمين كنفرانس بين  ي بيانيه] 70[
 كنفرانس پكن المللي زن معروف به

للعاملني الذي أويص بالنساء  رمحهو الصالة و السالم عيل املبعوث ، احلمد هللا رب العاملني

ا ؛  ...خريً

  پيامبر رحمت بسوي جهانيان؛ سپاس و ستايش پروردگار جهانيان را درود و سالم بر

ا« :پيامبري كه امر نموده تا در حق زنان خوبي كنند؛ و فرمـوده  ً ـريْ ـاءِ خَ ـوا بِالنِّسَ صُ تَوْ  »اسْ

 »  زنان خوبي كنيد. در حق«

                                                            
 ) و اطرافه عنده893بخاري  ( -1
 ) و اللفظ له142) مسلم  (7150بخاري  ( -2
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هصلَّى  پيامبر لَّم  اللـَّ سـو هلَيـيلِ «فرمـوده:   ع َهْ مْ ألِ كُ ُ ـريْ نَـا خَ أَ لِـهِ وَ َهْ مْ ألِ كُ ُ ـريْ مْ خَ كُ ُ ـريْ  »خَ

پيـامبر) بهتـرين   ( من، بهترين شما كسي است كه با اهل و خانواده ي خودش بهتر باشد«
 .. و بعد  .»شما با اهل و خانواده ي خودم هستم
 در كشـور عربسـتان سـعودي در نهمـين نشسـت     ، مجلس هيأت علماي عـالي رتبـه  

د. هس برگزار شـ  3/4/1416استثنايي) خود كه در شهر طائف در روز سه شنبه مورخه (
در رابطه با پيش نويس كنفرانس جهاني حقوق زن كه در پكـن پايتخـت چـين برگـزار     

اهداف و برنامه هـاي كنفـرانس مـذكور را    ، مجلس هيأت علماي عالي رتبه، خواهد شد
و متوجه تناقضات و عبارات چند پهلو در پـيش نـويس   ، مورد مطالعه و بررسي قرار داد

اباحي گري و تـرويج بـي بنـد و بـاري و لجـام      ، اين كنفرانس شد؛ هدف اين كنفرانس
د. تز اصلي باش ميگسيختگي است. حركت در جهت خالف فطرت الهي و اخالق سليم 

 رسيدگي به مشكالت زنان و ترحم بر زن است.  ، آزادي زن، اين كنفرانس
مسلمانان بر اين واقعيت واقف هستند كه زن در قوانين اسالم از جايگاه ويژه اي 

است و از نظر اجتماعي حقوق و منافعش محفوظ هستند؛ زن در جامعه ي  برخوردار
د و كن ميايفاي نقش ، اسالمي در جايگاه مادر مهربان و خواهر عزيز و دختر دلبند

، حرمت و كرامتش محفوظ است. اسالم تمام حقوق و مزاياي زن را حفظ نموده است
وق و منافع زن متناسب با اسالم زن را از ذلت و هرزگي نجات داده است و از حق

﴿ فرموده: تعالىآنگونه كه اهللا   حفاظت و صيانت نموده است؛، خلقتش       

                      ﴾  :۲۲۸[البقره.[ 

ي] است همپاي آنچه [از تكاليف] بر عهده و براي اين زنان به طور شايسته [حقوق«
 » عزيز و حكيم است. تعالىمرتبتي است و اهللا  ها آنشان است و مردان را بر 

، مردان را بر زنان برتري بخشيده است. مانند ارث، دين اسالم در بسياري از امور

﴿ فرموده: تعالىشهادت و برخي از امور ديگر؛ آنگونه كه اهللا       

                        ﴾  :۳۴[النساء.[ 
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به برخي از آنـان در برابـر    تعالىمردان سرپرست زنانند به سبب برتري هايي كه اهللا «

 »  ند.كن ميخرج  )ها آنبراي ( برخي ديگر داده است و به سبب آنكه از اموالشان

﴿ د:فرماي ميدر سوره نساء  تعالىاهللا              

﴾  :اوالد شما كه سهم  ي بارهد شما را در كن ميحكم  تعالىاهللا « ].۱۱[النساء

 »چون سهم دو دختر است. )ميراث( پسر در

 ﴿ فرموده: تعالىاهللا                    

            ﴾  :۱۷۶[النساء.[ 

 تعـالى براي هر مرد دو برابـر سـهم زن اسـت اهللا    ، و اگر چند خواهر و برادر بودند«
 »  به همه چيز داناست. تعالىو اهللا ، د تا گمراه نشويدكن ميبراي شما تبيين  )كام رااح(

﴿ :فرموده تعالىاهللا                     

         ﴾  :۲۸۲[البقره.[ 

و دو شاهد از مردانتان را گواه بگيريد و اگر دو مـرد نباشـند يـك مـرد و دو زن از     «
         »يدپسند ميگواهاني كه 

مخالف با شريعت الهي است و مطالب آن در تضاد بـا قـوانين   ، قطعنامه كنفرانس زن
معتقـد اسـت چنانچـه قـوانين الهـي بـا قـوانين و        ، پروردگار است. كنفرانس جهاني زن

قوانين الهـي را بايـد كنـار زد. ايـن كـار مخـالف       ، بات اين كنفرانس در تضاد باشدمصو
دهن ، صريح و آشكار با دين اهللا و دشمني با تمام پيامبران الهي است. اين قوانين وضعي

ترويج زنا و فواحش است. قـوانين ايـن كنفـرانس خـط     ، كجي به جايگاه زن و خانواده
اخالق ملت ها. ايـن كنفـرانس مبلـغ هنگفتـي را در      قرمزي است بر بقاياي ارزش ها و

د. اهدافي كه بـرخالف فطـرت الهـي    كن ميجهت تحقق بخشيدن هدف پليد خود خرج 
را آفريده و متضاد با شرع الهي است. چنانچه اين مبالغ و اين همه پول  ها انساناست كه 

براي همه آنـان   شد ميي ستم ديده و نيازمند و فقير خرج ها انسانو سرمايه براي نجات 
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حلقه اي از زنجيره اي است كه امتداد آن در گذشـته و حـال در    كافي بود. اين كنفرانس
مسير نابودي ارزشهاي اجتماعي و فضايل اخالقـي اسـت.در هـر حـال مجلـس هيئـت       

در عربستان سعودي از تمام مسلمانان و حكومـت هـا و ملـت هـا و     ، علماي عالي رتبه
اهـد در جهـت آگـاهي    خو مـي مصـرانه  ، و افـراد و شخصـيت هـا   و گروه ها  ها آنسازم

بسيج شوند و مردم را از قوانين و مصـوبات ايـن كنفـرانس بـر حـذر      ، بخشيدن به مردم
دارند تا مبادا در دام آن گرفتار شوند و بتوانند جلوي برنامه ها و اهـداف آن را بگيرنـد؛   

 ام آنان حفاظت نمايند.  تا با منكرات مبارزه كنند و مردم را از افتادن در د

و من سار عيل هنجه ايل ، و صيل اهللا و سلم عيل نبينا حممد و آله و صحبه و اهللا ويل التوفيق

 .يوم الدين

 ص – )...فتاوي و بيانات مهمـة( من كتاب هيئت كبار العلامء يف مملكة العربية السعودية

)15( 

 تعريف اصطالحي اهل سنت و جماعت  ]71[

 طالحي اهل سنت و جماعت چيست؟  تعريف اص   س:
 آيا بريلويها كه مركزيت آنان در هند است از اهل سنت و جماعت هستند؟  

لَّى   د كه بر راه و روش رسـول اهللا شو مياهل سنت و جماعت به كساني گفته  ج: صـ
ه و اصحاب و ياران او باشند. رضوان اهللا عليهم اجمعـين. اهـل سـنت و     علَيه وسلَّم اللـَّ

 الجماعت فقط همين گروه هستند.
 و باهللا التوفيق. و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.       

  )2/1569( فتاوي انجمن دائم پژوهش هاي علمي و افتا          

 شرح حديث هفتاد و سه گروه ]72[ 

هصلَّى  هدف پيامبر س: فرمايـد: تمـام    مـت مـي  ي ا از اين كـه دربـاره   علَيه وسلَّم اللـَّ
 چيست؟، شوند  وارد جهنم مي، ها به جز يك گروه گروه
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آيا تمام آن هفتاد و دو گروه به حكم مشرك بـودن وارد جهـنم    آن گروه كدام است؟
 شوند؟ مي

هصلَّى  گويند: امت پيامبر وقتي مي آيا اين اصطالح بـه پيـروان و غيـر     علَيه وسلَّم اللـَّ
 شود يا فقط پيروانش؟ يپيروانش اطالق م

كسـاني كـه بـه شـهادتين     ( امت اجابت، در حديث فوق امت)( ي منظور از كلمه ج:
هـا هفتـاد و    اند و از اين اند) است. و سپس به هفتاد و سه گروه تقسيم شده اعتراف كرده

شان در حدي است كـه آنـان را از    دو گروه منحرف و مبتدع و نوپيدا هستند. البته بدعت
گرداند؛ ولي به خاطر انحراف و بدعت به عذاب الهـي گرفتـار    ي اسالم خارج نمي دايره

شان شود و سرانجام بـه بهشـت    بجز كساني كه عفو و مغفرت الهي شامل حال، شوند مي
جماعت است كه به سنت رسـول   سنت و اهل، شوند و تنها گروه نجات يافته داخل مي

هصلَّى  اهللا هصلَّى  و راه و روش اصحاب پيامبر علَيه وسلَّم اللـَّ لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـو   پايبنـد  ع
هصلَّى  كساني هستند كه رسول اهللا استوارند و فرمايـد:   مي در معرفي آنان  علَيه وسلَّم اللـَّ

ىلَ « تِي عَ نْ أُمَّ ةٌ مِ ائِفَ الُ طَ زَ ـالَ تَ فَ الْ ـالَ نْ خَ مْ مَ هُ ُّ ينَ الَ يَرضُ رِ قِّ ظَاهِ تَّـى حَ ُمْ حَ هلَ ـذَ ـن خَ م وَ ال مَ هُ

رُ  َ أَمْ أْيتِ پايبنـد و پيـروز    قـرآن و سـنت)  ( همواره گروهي از امت من بر حـق ( .)166F1(»اللَّـهِ يَ

تا قيامـت برپـا   ، رساند ياري ندادن ديگران) به آنان ضرر نمي( هستند و مخالفت مخالفان
 شود).

ي  ه بـه موجـب آن از دايـره   كساني كه به بدعتي مبتال شده باشند كـ ، طبق قول راجح
مسلمانان) نيستند و هميشه ( اسالم خارج شوند از امت دعوت هستند؛ اما از امت اجابت

 مانند. در جهنم مي
دعوت شدگان به دين اسـالم  ، امت) در اين حديث( ي اند: منظور از كلمه برخي گفته

هصلَّى  هستند و اين به طور عام تمام كساني را كه پيامبر آنـان را دعـوت    علَيه وسلَّم اللـَّ
امـت  ( شـود. منظـور از گـروه نجـات يافتـه      اعم از مؤمن و كافر را شامل مي، است داده

                                                            
ــد   -1 ــام احم ــاري (279، 278، 269، 5/34ام ــلم  (7459، 7311، 3639) و بخ ، 1920، 1037، 156)، و مس

 متفاوت ) با الفاظ1925، 1924، 1921،1923
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هصلَّى  كساني هستند كه صادقانه به پيامبر، اجابت) انـد و بـا    ايمـان آورده  علَيه وسلَّم اللـَّ
يابنـد و سـر    از جهنم نجات مـي  اين گروه با عذاب يا بدون عذاب، اند ايمان از دنيا رفته

هفتاد و دو گروه ديگر كـافر و در جهـنم   ، به جز گروه نجات يافته، انجام بهشتي هستند
 مانند. مي

لذا هر كس از ، تر است به اين ترتيب مشخص شد كه امت دعوت از امت اجابت عام
ت آيد و ليكن هر كس از امـت دعـو   امت دعوت هم به حساب مي از، امت اجابت باشد

 باشد از امت اجابت نيست.
 و باهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و سلم.         

 )2/157( -انجمن دايم پژوهشهاي علمي وافتا            

 ه از اهل سنت و جماعت هستند؟ ] آيا اشاعر73[

و جماعـت در ايمـان بـه اسـما و      ي اهل سنت ياد گرفتيم كه عقيده، در مدارس س:
ايمـان   تكييف و تمثيـل بـه اسـما و صـفات    ، تعطيل، فات اين است كه بدون تحريفص

كنند. اما بعد از آن با گروهي آشنا شـديم   باره را تأويل نمي دارند و نصوص وارده در اين
 باره دو مكتب وجود دارد: كه معتقدند در اين

 مكتب ابن تيميه و شاگردانش -1
 مكتب اشاعره -2

مكتب ابن تيميه بوده است. اما دسته ديگري از اهل سنت ، اند ادهآنچه به ما آموزش د
 ها مشهورند. هستند كه به نام اشعري

با نـص شـرعي     ها معتقدند تا زماني كه تأويل در اسما و صفات ها و ماتريدي اشعري
شان به سخنان ابـن جـوزي    ي مانعي ندارد و براي اثبات اين عقيده، تعارض نداشته باشد

گويند: امام احمد بن حنبل برخي از صـفات اهللا تعـالي    بطور مثال مي   كنند. اد ميو... استن

لُوبُ «مثل:  ـقُ َنِ الْ محْ ابِعِ الرَّ نْ أَصَ ِ مِ نيْ بُعَ َ أُصْ بَادِ بَنيْ انگشـت از   قلوب بندگان ميان دو ( »...عِ



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   324 
  

(انگشتان رحمان است...)
167F

ـ«و  .)1 رُ الْ جَ ـحَ نيُ الْ مِ دُ يَ وَ ــ يفِ  اللَّـهِ أَسْ ضِ الْ حجراالسـود  ( »...أَرْ

(دست راست اهللا در زمين است...)
168F

2(. 

﴿ ي: آيه و         ﴾ اهللا با شماست). ، هر جا كه باشيد( ].۴د: ي[احلد

 كرده است. را تأويل
آيد كه آيا دسته بندي اهل سـنت و جماعـت بـه دو گـروه بـه       اكنون سؤالي پيش مي

 گويند: تأويل اسما و صـفات  است يا خير؟ نظر شما در اين كه مي همين صورت صحيح
موضـع مـا در برابـر علمـايي     ، مشروط به آن كه با نصوص شرعي تعارضي نداشته باشد

، نووي و ابن جوزي و... كـه در بـاب صـفات اهللا تعـالي تأويـل دارنـد      ، مانند: ابن حجر
 چيست؟

شان بـه خطـا    و آيا آنان با اين تأويلآيا اينها از اهل سنت و جماعت هستند يا خير؟ 
ها بجـز هفـت صـفت     اند و از گمراهان هستند؟ مشخص و روشن است كه اشعري رفته
 كنند. ي صفات را تأويل مي بقيه، معين

 اشعري است؟، آيا اگر كسي از علما دو يا سه صفت را تأويل كند

لُوبُ «: اند: امام احمد برخي از نصوص صفات مانند كه گفته اين اول: ج: ـقُ َ الْ بَادِ بَـنيْ عِ

َنِ  محْ ابِعِ الرَّ نْ أَصَ ِ مِ نيْ بُعَ ـ«و حديث:  »أُصْ رُ الْ جَ ــحَ ـنيُ الْ مِ دُ يَ وَ ــيفِ  اللَّــهِ أَسْ ضِ الْ و... را  »أَرْ

 ادعايي نادرست است.، تأويل كرده است
مد بـن  گويد: اح    ها مي گويد: ابوحامد غزالي به نقل از بعضي حنبلي امام ابن تيميه مي

ـ«حنبل فقط سه صفت:  رُ الْ جَ ـحَ نيُ الْ مِ دُ يَ وَ ـيفِ  اللَّـهِ أَسْ ضِ الْ لُوبُ «و  »… أَرْ ـقُ َ الْ بَادِ بَـنيْ عِ

                                                            
 ....»إن قلوب بنی آدم بني إصبعني «)  با لفظ: 2654مسلم  ( -1

به جندي و أزرقي بروايت ابن عباس رضي اهللا عنهمـا نسـبت داده اسـت. ر.     1/324سيوطي در درالمنثور -2
 )33/184) و (5/398) و  (44، 3/43تيميه  ( الفتاوي ابن ك. مجموع
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َنِ  محْ ابِعِ الرَّ نْ أَصَ ِ مِ نيْ بُعَ ـنْ قِبَـلِ «و  »… أُصْ َنِ مِ محْ دُ نَفَسَ الـرَّ إِينِّ أَجِ ــوَ نِ الْ مـن  ( :)169F1(»… يَمَ

كنم!) را تأويل كرده است. اين دروغـي اسـت    س مينفس رحمان را از سمت يمن احسا
اند؛ زيرا هيچ كس اين قول را بـا سـند نقـل نكـرده اسـت       كه به نام احمدبن حنبل گفته

اي از ايشـان نقـل كـرده باشـد. آن      وكسي از يارانش را هم سراغ نداريم كه چنين نظريه
كه نه سـخن    ناختهشخصي است مجهول و ناش، حنبلي كه ابوحامد غزالي از او نقل كرده

(او مدركي دارد و نه راست و دروغ بودنش مشخص است
170F

مجمـوع   5 ج 398 از ص( .)2
 الفتاوي)

                                                            
ام. ر. ك.  عراقي گويد: براي آن اصلي نيافته τبروايت ابوهريره 1083ش 2/149طبراني در مسند شاميين  -1

و طبرانــي در االوســط  2/541). و امــام احمــد در مســند خــود 801، 659(  304، 1/251الخفــاء  كشــف
گويد: أحمد روايت كرده و رجـال   10/56بروايت ابوهريره رضي اهللا عنه و در مجمع الزوائد 4661ش/

 ثقه است.آن صحيح است بجز شبيب كه 
مي نويسد: به روايتي خواهيم » القواعد المثلى في صفات اهللا وأسمائه الحسنى«شيخ ابن عثيمين در كتاب  -2

پرداخت كه امام ابوحامد غزالي از بعضي علماي حنبلي نقل كرده است: ايشان مي گوينـد امـام احمـد    
و قلـوب  «دوم: » ن اهللا فـي االرض الحجر االسود يمي« -جز در سه مورد راضي به تأويل نبوده است: اول

نِ «سوم: : » العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يَمَ نْ قِبَلِ الْ َنِ مِ محْ دُ نَفَسَ الرَّ اين را ابـن تيميـه در    »إِينِّ أَجِ

 نقل كرده  وگفته است: اين داستان را به دروغ از احمد نقل كرده اند. 398ص  5مجموعه فتاوي ج 

[ايـن حـديث ضـعيف اسـت. شـيخ آلبـاني در        »جـر االسـود يمـني اهللا يف االرضاحل«جواب حـديث اول:  

 ) تضعيف نموده است] 223(   "الضعيفه"
بـه ثبـوت نرسـيده اسـت. ابـن       صلَّى اللَّـه علَيـه وسـلَّم    اين حديث، باطل بوده و گفتن آن از جانب رسول اهللا

صـحيح نيسـت. و ابـن العربـي گويـد: ايـن        گفته است: اين حديث "العلل المتناهيه "الجوزي در كتاب
حديث باطل است و به آن اعتنا نمي شود. ابن تيميه گويد: اين حديث بـا سـندي از رسـول اهللا روايـت     
شده كه ثابت نيست. بنابراين نيازي به تعمق و تالش در معناي آن نيست. ولي ابن تيميه گويـد: مشـهور   

احلجر االسود يمني اهللا يف االرض فمـن «ده و گفته است: اين است كه عبداهللا ابن عباس آن را نقل كر

]  هركس در اين روايت "1/257الضعيفه . الباني "[ر.ك  »صافحه وقبله فكأنام صافح اهللا، و قبل يمينه

تدبر كند در مي يابد كه در آن اشكالي وجود ندارد. زيرا گفته، دست راست اهللا در زمـين اسـت و بـه    
ظ مقيد با حكم لفظ مطلـق متفـاوت اسـت. و در ادامـه ي آن مـي      حكم لفهللا. طور مطلق نگفته: دست ا
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گويد: هر كس با آن مصافحه كند يا آن را ببوسد مانند آن است كه با اهللا مصـافحه نمـوده و يـا دسـت     

 راست اهللا را بوسه زده باشد.
هللا مصـافحه  اين روايت به صراحت اين مطلب را مي رساند كـه شـخص مصـافحه كننـده بـا دسـت راسـت ا       

نكرده؛ بلكه به كسي تشبيه شده است كه با اهللا مصافحه كند. بنابراين اول و آخر اين روايت اين مطلب 
كند كه حجر جزء صفات اهللا نيست، چنان كه بـر هـيچ عـاقلي پوشـيده نيسـت (مجموعـه        را روشن مي

 ) 398ص 6فتاوي ج

اين حديث صحيح اسـت. مسـلم در    »…لرمحنو قلوب العباد بني اصبعني من اصابع ا«جواب حديث دوم:  

) از عبداهللا بن عمرو بـن  17)  (2654باب دوم كتاب القدر (باب تعريف اهللا تعالي القلوب كيف شاء)  (

لُـوبَ «مـي گفـت:    صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم عاص آن را روايت كرده كه مي گويد: شنيدم رسول اهللا  إِنَّ قُ

ا بَ  لَّهَ مَ كُ نِي آدَ ـىلَّ ابَ ولُ اهللاَِّ صَ سُ اءُ ثُمَّ قَالَ رَ يْثُ يَشَ فُهُ حَ ِّ دٍ يُرصَ احِ لْبٍ وَ قَ َنِ كَ محْ ابِعِ الرَّ نْ أَصَ ِ مِ نيْ بَعَ َ إِصْ هللاَُّ نيْ

تِكَ  ىلَ طَاعَ نَا عَ لُوبَ فْ قُ ِّ لُوبِ رصَ قُ فَ الْ ِّ مَّ مُرصَ لَّمَ اللَّهُ سَ يْهِ وَ لَ همه ي قلوب بني آدم مانند يـك قلـب   «  »عَ

».   ها را منقلب مي سـازد  ن دو انگشت از انگشتهاي اهللا رحمان قرار دارد و هر طور كه اراده كند، آنميا
پروردگـارا! اي گرداننـده ي قلبهـا، قلبهـاي مـا را متوجـه       « فرمود: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم سپس رسول اهللا

 » طاعت خود بگردان
رده و مي گويند: اهللا تعالي داراي انگشتهاي حقيقـي بـوده و   اهل سنت[سلف] حديث را بر ظاهر آن معني ك

دلهـاي بنـي آدم   « براي اهللا ثابت مـي دانـيم، و از اينكـه    صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ما اين را به مانند رسول اهللا
كند،  مي چنين بر نمي آيد كه انگشتان اهللا تعالي دلهاي بندگان را لمس» ميان دو انگشت اهللا تعالي باشد

تا آن وقت بگوييم: اين حديث موهم  (و گمـان برنـده ي مسـأله ي) حلـول اسـت، پـس بايـد آن را از        
معني ظاهريي كه دارد صرف نماييم (برگردانيم). براي مثال مي گويند: ابر ميان آسمان و زمين مسـخر  

ميان مكه و مدينـه قـرار   » بدر«است در حالي كه نه به آسمان متصل شده و نه به زمين. يا گفته مي شود:
صـلَّى   گرفته است. هر چند از هر دو طرف شهر مذكور فاصله ي زيادي دارد. بنـابراين اگـر رسـول اهللا   

» قلوب بني آدم ميان دو انگشت از انگشتهاي اهللا رحمان قرار گرفته است« فرموده است: اللَّه علَيه وسلَّم
 نه به معناي تماس.

نِ إِينِّ « جواب حديث سـوم:  ـيَمَ نْ قِبَـلِ الْ َنِ مِ محْ دُ نَفَسَ الرَّ امـام احمـد در مسـند خـود ايـن حـديث را از        » أَجِ

أال إن "فرمـود:   صـلَّى اللَّـه علَيـه وسـلَّم     ابوهريره رضي اهللا عنه روايت كرده كه مـي گويـد: رسـول اهللا   

بدانيـد كـه   ] « 2/541امـام احمـد    . [مسند"اإليامن يامن، واحلكمة يامنية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن

 »كنم ايمان و حكمت يماني هستند و من نفس پروردگارتان را از جانب يمن احساس مي
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 توضيح اين كه تأويل سه معنا دارد:
آن ، شود تفسير مي، گردد مي اي كه به آن بر  حقيقت و نتيجه، تأويل به فرجام -1

﴿ فرمايد: در مورد يوسف عليه السالم مي تعالىگونه كه اهللا           ﴾ 

[كه اتفاق  خوابي است كه قبالً ديده بودمفرجام آن ، اين حقيقت( ].۱۰۰[يوسف: 
 افتاد]).

 منظور سؤال كننده از تأويل نصوص اين نوع تأويل نيست.
رسـد   تأويل به معناي تغيير كالم از معناي ظاهر كه به مجرد شنيدن به ذهن مـي  -2

تأويل را به همين ، به ذهن نرسد. علماي كالم و اصول فقه  كه بدون قرينه به معناي دور
ي نصوصي كـه منظـور سـؤال كننـده      برند. اين معنا درباره معناي اصطالحي آن بكار مي

شود و ايـن حقيقـت دارد    چون در اين جا نيز ظاهر كالم منظور مي، كاربرد ندارد، است
 آمد.كه شرح آن در معناي سوم تأويل خواهد 

تأويل به معني تفسير و توضيح معنايي كه ظاهر كـالم بـر آن داللـت دارد و بـه      -3
چـرا كـه   ، شود. در اين جا هدف همين است ي آگاه از زبان عربي متبادر مي  ذهن شنونده

ـ«ي  معناي ظاهري جمله رُ الْ جَ ـحَ نيُ الْ مِ دُ يَ وَ ـيفِ  اللَّـهِ أَسْ ضِ الْ ، ايـن نيسـت كـه حجـر     »أَرْ

                                                                                                                                                       
در كتاب مجمع الزوائد آمده كه رجال اين حديث، رجال صحيح بوده، به غير از شبيب كه وي ثقـه اسـت.   

بـار بـوده و از طبقـه ي سـوم     در كتاب التقريب نيـز در بـاره ي شـبيب چنـين آمـده اسـت: او مـورد اعت       
 محسوب مي شود. بخاري نيز در كتاب التاريخ الكبير چنين روايتي دارد.

در آن اسم مصدر بوده و باب آن نفس يـنفس  » نفس«معناي اين حديث بر حسب ظاهر مي باشد. و واژه ي 
گوينـد: و در كتابهـاي    تنفيساً از باب تفعيل است. مانند فرّج يفرّج تفريجاً و فرجاً. اهل لغت ايـن چنـين  

اهللا تعالي به « نهاية و قاموس و مقاييس اللغة نيز چنين آمده است. بنابراين، معناي آن حديث چنين است
همچنانكه شيخ االسالم ابن تيميه مـي  ». وسيله ي اهل يمن، غم و غصه را از مسلمانان برطرف مي سازد

يدند و شهرها را فتح كردند و اهللا تعالي به وسـيله ي  فرمايد: در واقع اهل يمن بودند كه با اهل رده جنگ
ص  7اهل يمن شدايد و مصائب بزرگي را از سر مـؤمنين برداشـت. [مجمـوع فتـاواي شـيخ االسـالم ج      

با  (عنوان اسـماء و صـفات   » القواعد المثلى في صفات اهللا وأسمائه الحسنى«]  ترجمه فارسي كتاب398
 . [مترجم]1386اللهي، نشر احسان، تهران،خداوند متعال) ترجمه: عبداهللا عبد
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است تا معناي ظاهري آن را تغيير داده باشـند؛ بلكـه    تعالىفات و دست اهللا صفتي از ص

أنام صافَحَ اهللا«معناي آن چنان كه در ادامه ي روايت آمده كه  هُ فَكَ افَحَ بَّلَـهُ ، فمن صَ ومـن قَ

بَّلَ يمنيَ اهللا هركس حجر را مصافحه كند با اهللا مصافحه كرده است و هر كس « :»فكأنام قَ

كسي كه ابتـداي روايـت را بـه انتهـاي آن     ». زند دست اهللا را بوسه زده است آن را بوسه
شود كه مقصود آن ظاهر و ثابت است و نيازي به تأويل  براي او مشخص مي، وصل كند

ي سلف مثل احمد بن حنبل و غيره نيز همين است و تأويل بـه معنـي    ندارد. سخن ائمه
 م ظاهري آنگونه كه متأخرين معتقد هستند.تفسير است نه به معني تغيير كالم از مفهو

هصلَّى  گفتني است كه: آنچه ذكر شد حديث پيامبر نيسـت بلكـه اثـر     علَيه وسلَّم اللـَّ
 ابن عباس رضي اهللا عنهما است.

تمـاس و   قلوب بندگان بين دو انگشت از انگشتان رحمان است...).(معناي روايت:  
گشت حقيقي بـراي اهللا و اثبـات قلـوب بـراي بنـدگان      وصل نيست بلكه بيانگر اثبات ان

و كمال تصـرف اهللا بـر بنـدگان را     است. ربط اول حديث به آخر آن بيانگر كمال قدرت
ي پادشـاه   گويند: فالن شخص در دستان پادشاه يا در قبضـه  كند. بطور مثال مي اثبات مي

بلكه وجـود  ، پادشاه باشد بيانگر اين نيست كه حقيقتاً آن فرد در دستان، است؛ اين جمله
و قـدرت   كند و حضور شخص نزد پادشـاه  شخص و دو دست را براي پادشاه ثابت مي

هِ « فرمايـد:  مـي  گـردد و  بـدون لمـس ثابـت مـي    ، پادشاه را براي شـخص  ــبِيَـدِ لْكُ الْ  »مُ

 فرمانروايي و حاكميت بدست اوست!).(

  ﴿ و   ﴾ ]تحت نظر ما در حركت است).[اين كشتي] ( ].۱۴قمر: ال 

 ها و ديگر آيات مانند اين
طـور كـه در سـؤال آمـده درسـت       آن، تقسيم اهل سنت و جماعت به دو گـروه  -1

 نيست.
 طور كه در سؤال آمده درست نيست. آن، تقسيم اهل سنت و جماعت به دو گروه

ان توضيح: صحابه رضي اهللا عنهم در مسايل اعتقادي و سياسي تا زمان خالفت عثمـ  
گشـوده   -نه در عقيده  -ي اختالف در سياست رضي اهللا عنه يك گروه بودند كه دروازه
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جماعتي با علي رضي اهللا عنه و جماعتي با معاويه رضي اهللا عنه ، پس از قتل خليفه .شد
شان درگرفت و گروهي بنام خوارج بر ضد هـر دو   هاي سياسي بين بيعت كردند و جنگ

ي اسالم بـا   ي ايمان و اركان پنج گانه گانه روه در اصول ششگروه خروج كرد. اما اين گ
ي خالفت و تكفير مرتكـب   شان در مسأله بلكه اختالف، ساير مسلمانان اختالف نداشتند

 مسح پاها در وضو و امثال اينها بود.، گناه كبيره
تا جايي كه ، ي ايشان غلو كردند سپس گروهي از اصحاب علي رضي اهللا عنه درباره 

ي رضي اهللا عنه را مورد پرستش قرار دادند و اينان به شيعه شهرت يافتند. هر يـك از  عل
هايي تقسيم شدند و بعد ازآن گروهي تقـدير را انكـار    ها و شاخه فرقه خوارج و شيعه به

شوند.  كردند و اين در اواخر عصر صحابه رضي اهللا عنهم بود و به نام قدريه شناخته مي
تين فردي بـود كـه صـفات اهللا را انكـار و نصـوص آيـات و       سپس جعد بن درهم نخس

احاديث را به غير معناي اصلي آن تأويل كرد. سرانجام خالد قسري فرماندار وقـت او را  
ي باطـل و منحـرف او را منتشـر     اعدام كرد. پس از او شاگردش جهم بن صفوان عقيـده 

شـهرت يافتنـد.   » جهمية«ساخت. به اين ترتيب تأويل كنندگان و منكران صفات به اسم 
ي جهميـه معـروف              ي زشت و گمراه كننده به او نسـبت داده شـد و بـه فرقـه     اين عقيده

شدند و بعد از آن گروهي در پوشش و نامي جديد به اسم معتزله ظهور كرد. ليكن ايـن  
جهميه در تأويل نصـوص اسـماء و صـفات بودنـد و ايـن       ي عقيده ي دهندهگروه ادامه 

در انكار مسأله تقدير از گروه قدريه پيروي كردند و اين بـاور   .يدندنام ميرا تنزيه  تأويل
ناميدند و در خروج عليه حكام از خوارج پيروي نمودند و اين باورشان را امر » عدل«را 

هـا و   شـان را از گـروه   به معروف ناميدند و به همـين ترتيـب ديگـر عقايـد و باورهـاي     
 هاي مختلف گرفتند. دسته

و عقايدشان رشد كرد و پيرو آنان بود.   ابوالحسن علي بن اسماعيل اشعري بر مذهب
سپس اهللا او را هدايت كرد و از اعتقادات معتزله توبه نمود. و راه و روش اهل سـنت را  

هـا   هاي مخالفان اهل سنت و مسايل اصولي اسالم تـالش  برگزيد و در پاسخ به اعتراض
ي معتزليان مانند: تأويل نصوص صفات افعال در او باقي مانـد  كرد. البته برخي از باورها
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ي جهم بن صفوان بود و معتقد بود كـه   ي افعال بندگان تحت تأثير عقيده و نيز در مسأله
ناميـد و ديگـر    افعـال) مـي  ( شان مجبور هستند و اين را اصطالحاً كسب بندگان در افعال

 مسايلي هم وجود دارد.  
شيخ ابوالحسـن اشـعري را كـه در آخـر     » نه عن أصول الديانةاإلبا«هر كس كه كتاب 

مطالعه كند. و همچنين كتابهاي شاگردانش را كه نسبت به او از ، اش تأليف نموده زندگي
ديگران آگاهتراند و آنچه كه ابن تيميـه در تأليفـات خـويش در مـورد شـيخ ابوالحسـن       

 ي با اهل سنت اختالف داشته است.يابد كه او در مسايل  در مي، اشعري نوشته مطالعه كند
در عقايـد و   شود كه اهل سنت و جماعت حقيقي  با توجه به آنچه ذكر شد روشن مي

هصلَّى  شان به كتاب اهللا و سنت صحيح رسول اهللا ديگر اصول دين پايبند  علَيه وسلَّم اللـَّ
و به اركان ايمـان  كنند  هواي نفساني رد نمي هستند و نصوص قرآن و سنت را با عقل و

، و اسالم همانند: صحابه رضي اهللا عنهم تمسك جستند و افرادي همچون حسن بصـري 
.. و .بخـاري ، اسـحاق ، احمـد ، اوزاعي، شافعي، مالك، ابو حنيفه، مجاهد، مسيب بن سعيد

كساني كه به راه و روش آنان كه پيشوايان هدايت و سخنگويان حق و دعوتگران به خير 
اند. در عقيده و استدالل پايبند هستند. اما كساني كه در مسايل اصـولي   هو رستگاري بود

اعتقاد به سنت به همان ميـزان وجـود دارد كـه بـا      ها آندين از اهل سنت جدا شدند در 
صحابه رضي اهللا عنهم و پيشوايان هدايت از مسايل اصولي دين اسالم موافق هستند. در 

به همان ميزان وجود دارد كـه بـا اهـل سـنت مخـالف      زياد يا كم ، اعتقاد به بدعت ها آن
ابـو الحسـن   ، در عقيـده و اسـتدالل  ، سـنت و جماعـت   ترين اينان به اهل هستند. نزديك

 ند.باش مياشعري و پيروانش 
پس به اين ترتيب مشخص شد كه اهل سنت و جماعت دو گروه نيستند؛ بلكه فقط  

نمايند. مردم را به آن دعوت  ن دفاع ميند و از آكن مييك گروه هستند كه سنت را ياري 
تيميـه بنيانگـذار    دهند و اين شيوه ي اهل سنت و پيروان آنان است. بايد دانست ابـن  مي

اهل سنت و جماعت نيست؛ بلكه از كساني است كه در تمام زندگي خود از اين عقيـده  
ت از صـحابه  ي پيشـوايان هـداي   تيميه و همفكرانش از همان عقيده دفاع نموده است. ابن
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هصلَّى  ي كه پيامبرها آنرضي اهللا عنهم و علمايي كه در قرون سه گ لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـبـه   ع
خوبي آن گواهي داده پيروي نموده است. نيز كسـاني كـه بـا ابـن تيميـه بـه مقابلـه بـر         

سنت منتسب اسـت؛   اند مذهب كسي را حمايت كنند كه به اهل اند در تالش بوده خاسته
آن هم بعد از آن كه از مذهب معتزله رجوع كرده و ، ند ابو الحسن اشعري و پيروانشمان

ترين  توان گفت نزديك براين مي به جز در اندكي از مسايل از اهل سنت پيروي كردند؛ بنا
 ها هستند. گروه به اهل سنت اشعري

ي  دلـه ها و همفكرانشان نصوص أسما و صفات را با اين گمان كه با ا اشعري –سوم 
كننـد؛ امـا    تأويل مي –به گمان آنان  –در برخي از نصوص شرعي ، عقلي مخالف است

چون هيچ يـك از نصـوص اسـماء و صـفات بـا عقـل سـالم و        ، طور نيست حقيقت اين
 تعـالى نصوص قرآن و سنت منافات ندارد و حتي آيات و احاديث اسـماء و صـفات اهللا   

ي ايـن نصـوص بيـانگر     كنند و همه أييد مييكديگر را تصديق و ت ها آنعلي رغم كثرت 
از  تعـالى بطـور حقيقـي ثابـت اسـت و اهللا      تعـالى اين است كه اسما و صفات براي اهللا 

 مشابهت به مخلوقات پاك و منزه است.
ابوالفرج ابن ، بيهقي، هايي مانند: ابوبكر باقالني ي شخصيت ديدگاه ما درباره – چهارم

ها از دانشمندان بـزرگ اسـالم    .. اين است كه اين.ر وابن حج نووي و، ابوزكريا، جوزي
رحمت اهللا بر آنان ، است  اي فراوان برده بهره ها آنهستند و امت اسالمي از علم و دانش 

ايشان در مسايلي كه موافق بـا صـحابه رضـي     ها را به آنان بدهد! باد و اهللا بهترين پاداش
هصلَّى  اهللا ي سلف و خيرالقرون كه رسول  اهللا عنهم وائمه گواهي  ها آنبه  علَيه وسلَّم اللـَّ

به خير داده جزو اهل سنت هستند؛ اما در تأويل اسماء و صفات به خطا رفته و با سلف 
شان در صفات ذاتي يا فعلي يا مـواردي از   اعم از اين كه تأويل، امت مخالفت نموده اند

 اين قبيل باشد.
فتاواي          اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه وسلم. و باهللا التوفيق وصلي        

 )178-2/174( علمي وافتا  انجمن دائمي مباحث

 رد؟دا مي] ناسزا گفتن دينِ جمادات چه حك74[
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بـه شـدت ناراحـت    ، نويسد برخي كلمات را اشتباه مي، شخصي در حال نوشتن س:
دهد! آيا دشنام دادن دين  مي قلم و كاغذ را دشنام، دين آسمان، شود و از شدت خشم مي
.. اعتبار دارد يا خيـر؟ و آيـا ايـن نـوع     .صندلي و كاسه، درخت، سنگ، كاغذ، ورق، قلم

 دشنام كفر است يا خير؟
ورق و... دينـي كـه   ، ها حرام است اگر گفته شـود قلـم   بدون شك اين نوع دشنام ج:

هـا و   تـي اسـت كـه قلـم    اهللا ذا ندارد اما بديهي است كه دين يكي است و، عبادت باشد
آسـان نمـوده اسـت. لـذا بـيم آن       هـا  انسانرا براي  ها آنها را مسخر و استفاده از  دوات

بايـد  ، رود كه اين نوع دشنام به اهللا برگردد. پس هر كس مرتكب چنـين عملـي شـود    مي
 توبه و استغفار نمايد و دوباره اين گناه را تكرار نكند.

 )34( للؤلؤ المكين صا -شيخ ابن جبرين             

 گويد: تقوي در قلب است گناهان مي] حكم كسي كه هنگام سرزنش بر 75[

 هرگاهكنند و  جا كساني هستند كه در انجام فرايض و عبادات كوتاهي مي در اين س:
نـه بـه ظـاهر! و بـراي تأييـد ايـن       ، گويند: تقوي در قلب است مي، آنان را سرزنش كنند

ـه صلَّى  كنند كه رسول اهللا كر ميشان حديثي را ذ استدالل لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـبـا اشـاره بـه     ع
 شان فرمودند:[تقوي اين جاست] آيا اين سخن بجاست؟  ي سينه

هصلَّى  بدون شك پيامبر ج: لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـبـا اشـاره بـه قلـب خـويش فرمودنـد:        ع

نَا« اهُ  هَ وَ (درقلب است)تقوي اين جاست يعني: تقوا (: »التَّقْ
171F

ـه صلَّى  . منظور پيامبر)1  اللـَّ

اين است كه هرگاه در قلب تقوي باشد اعضا و اندام بدن نيز از گنـاه پرهيـز    علَيه وسلَّم
كند. اين استدالل درستي نيست كه فرد گناهكار بگويد: تقوي در قلب است. چون ما  مي

اعضاي بدن مرتكب گناه و معاصـي  قطعاً ، بود گوييم: اگر تقوي در قلب مي در پاسخ مي
 شدند.   نمي

                                                            
 2564مسلم ش/ -1
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هصلَّى  چون رسول اهللا لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـإِنَّ يفِ «فرمايـد:   مـي  ع ــأَالَ وَ ا الْ ةً إِذَ ـغَ ضْ دِ مُ سَ جَ

لَحَ  تْ صَ لَحَ دَ الْـصَ تْ فَسَ دَ ا فَسَ إِذَ هُ وَ لُّ دُ كُ سَ ـجَ يَ الْ هِ هُ أَالَ وَ لُّ دُ كُ سَ ـجَ لْبُ الْ  »قَ

تمام بـدن اصـالح   ، شيد كه در بدن تكه ي گوشتي است كه اگر اصالح شودآگاه با( 
(شود و بدانيد كه آن قلب است) فاسد مي شود و اگر آن فاسد شود تمام بدن مي

172F

1(. 
 شيخ ابن عثيمين -ي فتوا با امضا                

 رو و اصولگرا به تند، ] حقيقت اتهام دعوتگران و افراد ملتزم به شريعت76[

اتهام جوانان بيداري اسالمي به تندرو واصـولگرا  ، هاي گروهي مختلف در رسانه س:
 باره چيست؟ شما در اين مطرح است... استاد محترم! نظر

هـا و   كمونيست، اين اتهام غلط است. و از غرب و شرق از سوي نصاري، در كل ج:
دعـوتگران   شـود.  يهودياني كه قصد دارند دعوت اسـالمي را از بـين ببرنـد مطـرح مـي     

كنند تا ديگـران را از   مي مسلمان را به تندروي و اصولگرايي و يا هر مارك ديگري متهم
متنفر سازند. ترديدي نيسـت  ، يندنما ميدعوتگران و از كساني كه با دعوتگران همكاري 

دين پيامبران و راه و روش آنان است. اهل علم بايد دعوت الي اهللا را ، كه دعوت الي اهللا
ه ي كار خويش قرار دهند و در اين زمينه با تمام توان تالش كنند. جوانـان بايـد   سرلوح

 متقي باشند و بدون كم و كاست به حق عمل كنند؛ نه اهل افراط باشند و نه اهل جمود.
كنند؛ اما بر تمام جوانـان و   البته برخي از جوانان كم علم يا بدون علم زياده روي مي

است كه از اهللا بترسند و با دليل در جستجوي حـق باشـند و   غير جوانان از علما واجب 
از قرآن و سنت صحيح پيروي نموده و آن را ابالغ كنند و از بـدعت و افـراط و تفـريط    
بپرهيزند. بايد از ناداني و كوتاهي بر حذر باشند. قابل ذكر است كـه هـيچ كـس از ايـن     

هايي دارند. وقتي كه يـك   كاستي علما و جوانان معصوم نيستند. برخي از برادران كمي و
د نبايد آن را به حساب جمع گذاشت؛ بلكه به حسـاب همـان يـك نفـر     كن مينفر اشتباه 

آنـان بـراي ضـربه زدن بـه      از نصاري و همفكـران ، است؛ اما بايد دانست كه دشمنان اهللا
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وت را دهند تـا راه دعـ   گرايي را وسيله قرار مي اتهام تندروي و يا اصول، بيداري اسالمي
 مسدود نمايند.

 گرايي چيست؟ بنياد 
كه مـدح اسـت نـه    ، گرايي به معناي پايبندي به قرآن و سنت صحيح است اگر اصول

نه مـذمت  ، بطور قطع مدح است و خير، مذمت و عمل به دو اصل قرآن و سنت صحيح
 و بدگويي. تنها تندروي به معناي فراتر از مقتضيات قرآن و سنت و يا كوتاهي در عمـل 

 به اين دو اصل مذموم و نكوهيده است.
هصلَّى  و هر كس به اصول و مباني معتبر قرآن و سنت پيامبر لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـپايبنـد   ع

، ي طـالب  نه تنها برايش عيب نيست بلكـه مـدح و نشـانه تكامـل اسـت. وظيفـه      ، باشد
لَّ  دانشجويان و دعوتگران است كه به اصول كتاب و سـنت رسـول اهللا   ى صـ ـه ه   اللـَّ لَيـع

ي معتبـري كـه مـورد     و قواعد معتبر در فقه و عقيده و اصول مصطلح و ديگر ادله وسلَّم
پايبند باشند. بايـد اصـول و مبـاني مشخصـي داشـته باشـند كـه        ، گيرند استدالل قرار مي

سخن مجمل ، گرايي آن عمل كنند؛ بنابراين بايد گفت: اتهام دعوتگران به اصول براساس
پس اصـول  ، و گنگي است كه حقيقتي ندارد و جز مذمت و عيب و نفرت چيزي نيست

وقتي طلبه و دانشجو به اصول و مباني ، گرايي مذمت نيست بلكه در حقيقت مدح است
عامـل  ، انـد  شريعت پايبند باشد و آنچه در قرآن و سنت صحيح آمده و علما مقرر كـرده 

ه باشد] ولي تندروي در بـدعت و زيـاده روي و   هيچ ايرادي ندارد[و بايد اين گون، باشد
عيب به حسـاب  ، غلو و يا تندروي و يا كوتاهي در عمل به مباني اسالم از روي جهالت

 آيد. مي
راه و روش ، لذا بر دعوتگران واجب است كه به اصول و مباني شريعت پايبند باشـند 

ر داده است. پس بر دعـوتگران  آنان را امت ميانه قرا، اهللا ميانه را در پيش گيرند؛ چرا كه
رو باشند و از قرآن و سنت فراتر نروند و كوتاهي نكنند و بايد بـدون   الزم است كه ميانه

هيچ گونه افراط و تفريطي بر حق استواربوده و طبق ادلـه ي شـرعي بـر آن ثابـت قـدم      
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كـه   ي درست اسـت ها آنبلكه تنها راه مي، باشند و هيچ گونه افراط و تفريطي روا نيست
 به آن دستور داده است. اهللا

 )233، 8/235( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة -شيخ ابن باز       

 به تندروي و اصولگرايي، ] حكم وصف مسلمانان ملتزم و پايبند77[

گرايي و تندروي زياد شـده   به اصول، در اين زمان اتهام مسلمانان پايبند به دين -س
 ست؟باره چي است؛ نظر شما در اين

 هاي ناپسند بدهند. به نظر بنده بعيد نيست كه افراد بد به افراد خوب لقب - ج

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                  

                                

         ﴾٣٢ – ٢٩ني: [املطفف[ 

خنديدنـد و هنگـامي كـه از كنارشـان      بد كاران [در دنيـا] پيوسـته بـه مومنـان مـي     « 
 كردنـد و چـون بـه سـوي خـانواده خـود بـاز        گذشتند آنان را با اشـاره تمسـخر مـي    مي
هـا   گفتنـد: ايـن   ديدنـد؛ مـي   را مي ها آنو هنگامي كه ، مسرور و خندان بودند -گشتند مي

 .»گمراهانند
دادنـد. اهللا   هاي ناپسندي مي لقب ها آندانند كه دشمنان پيامبران به  آگاهان به قرآن مي

احرٌ أَو  كَذَلك ما أَتَى الَّذينَ منْ قَبلهِم منْ ر« فرمايد: باره مي تعالي در اين ولٍ إِال قَالُوا سـس
 »)52( مجنُونٌ

رسـتاده نشـده؛ مگـر    ف ميها به سوي قـو  گونه است كه هيچ پيامبري قبل از اين اين( :
 »52الذاريات/«كه گفتند: او ساحر يا ديوانه است).  اين

رسـوالنِ اهللا تعـالي را   ، فرستاده شـده اسـت   ها آنلذا تمام كفاري كه رسول به سوي 
هصلَّى  يا ديوانه وصف كردند و كفار قريش به پيامبرساحر  هـاي   ما لقـب  علَيه وسلَّم اللـَّ

دادنـد آنـان ايـن كـار را بـه       دروغگو و شاعر مي، ديوانه، ناپسند و نادرستي مانند: ساحر
هصلَّى  هدف متنفر كردن مردم از پيامبر لَّم  اللـَّ سـو هلَيز كردنـد. لـذا ا   شـان مـي   و ديـن  ع
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هـاي   مسـلمان لقـب   خبرند جاي تعجبي نيست كه بـه دعـوتگران   كساني كه از اسالم بي
گير و... بدهند و هدف از وصف دعوتگران مسلمان به اصولگرا ايـن   سخت، مانند: تندرو

ها محبوب اسـت و   است كه آنان را به چيزي جز اسالم توصيف كنند چون اسالم در دل
اصل اسالم گرفته شده است به هر حال اگـر پايبنـدي    واژه ي اصولگرايان از پايبندي به

 گرا هستيم! همگان بدانند كه ما اصول، گرايي است اصول، به اسالم
 شيخ ابن عثيمين –ي فتوا با امضا                

 گويد: رحمت و مغفرت اهللا گسترده است كند و مي ] حكم كسي كه گناه مي78[

نصيحت  هرگاهبرخي از افراد گناهكاري كه  ي استاد محترم! نظر شما در باره س:

﴿ :ي آيهبگويند گناه نكن  ها آنشوند و يا به              ﴾

 .»همانا اهللا آمرزنده و مهربان است« ]۱۹۲[البقرة: 
 چيست؟، دهند را مورد استناد قرار مي

  ﴿ فرموده است: ىتعالگوييم اهللا  ما هم در مقابل مي -ج         

           ﴾ :بندگانم را آگاه «  ]۵۰ – ۴۹[احلجر

 .»كه) عذاب و كيفر من عذاب دردناكي است اين( كن كه من بخشنده و مهربانم و

﴿ فرمايد: و مي                 ﴾ :املائدة]

۹۸[ 
 .»بدانيد كه اهللا داراي مجازات شديد و در عين حال آمرزنده و مهربان است«

شان ذكر كنند در مقابل ما آيـات وعيـد و عـذاب را     آيات اميد را دليل گناه هرگاهلذا 
سخن افراد سهل انگار و بي توجـه اسـت و مـا هـم     ، اسخشويم در واقع اين پ متذكر مي

گوييم از اهللا بترس و از آنچه اهللا بر تو واجب قرار داده اسـت عمـل كـن و مغفـرت      مي
 دهند. بخواه چون همه به طور كامل واجبات دين را انجام نمي

 11-10ص »الفاظ و مفاهيم في ميزان الشريعة« -شيخ ابن عثيمين       
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 گذاري نصارا به مسيحيان] حكم نام79[

 ها چيست؟ ي مسيحي براي نصراني حكم استفاده از واژه -س

بعد از بعثت پيـامبر اسـالم سـخني نادرسـت      مسيحي به نصارابدون شك گفتن  -ج
لَّى   واقعا مسـيحي باشـند بـه محمـد     ها آنچون اگر ، است صـ ـه لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـايمـان   ع

هصلَّى  مبربه پيا ها آنآوردند ايمان  مي لَّم  اللـَّ سـو هلَيبـه مسـيح   هـا  آني ايمـان   نشـانه  ع ،
 عيسي بن مريم است.

 ﴿ :فرموده تعالىاهللا                     

                              

                ﴾ :٦[الصف[ 

ي اهللا به سـوي شـما    من فرستاده هنگامي كه عيسي بن مريم گفت: اي بني اسرائيل!«
قبل از من فرستاده شـده اسـت و    باشم كه ي تورات مي هستم در حالي كه تصديق كننده

هنگـامي كـه او بـا    ، آيد و نام او احمـد اسـت   بشارت دهنده به رسولي كه بعد از من مي
 .»»اين سحري آشكار است«گفتند: ، آمد ها آنمعجزات و داليل روشن به سراغ 

مريم فقط به اين دليل بعثت محمد صلي اهللا عليه وسـلم را بشـارت داده    و عيسي بن
بـود بشـارت بـه چيـزي      چون اگر غيراز اين مـي ، يروانش ايشان را قبول كننداست كه پ

، بدون نفع و بيهوده بود و بشارت به چيز بيهوده از كسي كه انـدك عقلـي داشـته باشـد    
از رسـوالن كـرام و پيـامبران اولـي العـزم ماننـد:       ، بعيد است چه رسد به ايـن كـه فـرد   

لَّى   مريم بشارت داده محمـد  بن مريم باشد و آن فردي كه عيسي بن عيسي صـ ـه ه   اللـَّ لَيـع

﴿ فرمايد: چون مي، است وسلَّم                  ﴾  »   وقتـي بـا

 .»آمد گفتند: اين سحري آشكار است ها آنداليل روشن به نزد 
عيسي بشارت داده مبعوث شـده  بيانگر آن است كه آن پيامبري كه ، اين قسمت ازآيه

لَّى   وقتي بـه محمـد   گفتند سحري آشكار است؛    اما آنان كفر ورزيدند و، است صـ ـه  اللـَّ
هصلَّى  را به محمد ها آنبن مريم كه  كافر شدند گويا به عيسي علَيه وسلَّم  علَيه وسلَّم اللـَّ
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ـ ، بشارت داده بود ، ه چنـين افـرادي مسـيحي بگوينـد    كافر شدند. لذا صحيح نيست كه ب
ودند بايد به آن چه عيسي بن مريم بشارت داده بود ايمـان  ب ميچون اگر حقيقتا مسيحي 

 .. عهد و پيمان گرفت كه به محمد.اعم از عيسي و از تمام انبيا تعالىآوردند؛ زيرا اهللا  مي
هصلَّى   ايمان بياورند. علَيه وسلَّم اللـَّ

   ﴿ فرمايد: و مي                  

                                

                        ﴾ :آل عمران]

۸۱[ 
از پيامبران [و پيروان آنـان] عهـد و پيمـان     تعالىبه خاطر بياوريد هنگامي را كه اهللا «

مؤكدگرفت كه هرگاه كتاب و دانش به شما دادم و سپس پيامبري به سوي شما آمد كـه  
 هـا  آنبـه   آنچه را با شما است تصديق كرد به او ايمان بياوريد و او را ياري كنيـد. پـس  

آيا به اين موضوع اقرار داريد؟ و بر آن پيمان مؤكد بستيد؟ گفتند: اقرار داريم. بـه   گفت:
 . »گفت: گواه باشيد كه من نيز ازگواهانم ها آن

هصلَّى  و آن كسي كه آمد و كتاب مسيحيان را قبول كرد محمد  بود. علَيه وسلَّم اللـَّ

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                     

                                ﴾ :املائدة]

۴۸[  
ين را را به حق بر تو نازل كرديم در حالي كـه كتـاب هـاي پيشـ    » قرآن«و اين كتاب«

است و سپس طبق احكـامي كـه اهللا نـازل كـرده      ها آنكند و حافظ و نگهبان  تصديق مي
 .»هاي آنان پيروي نكن حكم كن و از هوي و هوس ها آناست در ميان 

عيسـي بـن مـريم در واقـع نسـبتي      ، كه: نسبت نصارا بـه مسـيح   ي سخن اين خالصه
هصلَّى  محمد چون آنان به بشارت عيسي بن مريم يعني:، دروغين است لَّم  اللـَّ سـو هلَيع 

هصلَّى  كفر ورزيدند و در حقيقت كفرشان به محمد  كفر به عيسي است. علَيه وسلَّم اللـَّ
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          )179-2/177(، )5( كتاب الدعوة –شيخ ابن عثيمين           

 ] حكم تقسيم دين به پوست و مغز80[

گوينـد: سـخن    بـه طـور مثـال مـي    ( غز چيست؟حكم تقسيم دين به پوست و م  -س
 سخن از پوست دين است وجزو مسايل اصلي واساسي دين نيست). ازگذاشتن ريش

تقسيم دين به پوست و مغز تقسيمي اشتباه و باطل است. در حقيقت تمـام ديـن    -ج
شـود كـه بـه اهللا     مغز بوده و به نفع بندگان است و همه ي دستورات ديـن موجـب مـي   

تمام احكام دين به نفـع بنـدگان   ، شود به ما پاداش داده مي ها آنو در برابر  نزديك شويم
بيشتر تسليم شـوند و حتـي   ، شود تا در برابر پروردگار است و موجب افزايش ايمان مي

لَّى   امور مربوط به لباس و شكل ظاهري و... اگر براي رضاي اهللا و پيـروي از پيـامبر   صـ
ه  رسد. اشد به فرد پاداش ميب علَيه وسلَّم اللـَّ

در اسالم چنـين چيـزي   ، شود فايده است و دور ريخته مي بي  بديهي است كه پوست
بلكه سراسر شريعت اسالم مشروط بر اين كه خالص و مطابق با دستورات ، وجود ندارد

هصلَّى  پيامبر اني كـه  براي همگان سودمند است؛ و كس مغز بوده و، باشد علَيه وسلَّم اللـَّ
شـان بينديشـند    هاي دهند بايد به طور جدي به حرف چنين افكار و باورهايي را رواج مي

هـايي را تـرك كننـد.     اش را بشناسند و از آن پيروي كنند و چنين حرف تا حق و درستي
است كه در دين اسالم امور مهم و بزرگ مثل اركـان پنجگانـه ي اسـالم وجـود      درست

هاصلَّى  دارد كه پيامبر نِيَ «فرمايد:  مي علَيه وسلَّم للـَّ ـبُ ـهَ الْ ةِ أَنْ الَ إِلَ ادَ ـهَ ْسٍ شَ ىلَ مخَ مُ عَ الَ إِسْ

ولُ  اللَّـهُ إِالَّ  سُ ا رَ دً َمَّ أَنَّ حمُ اةِ وَ  اللَّـهِ وَ كَ إِيتَاءِ الزَّ ةِ وَ الَ امِ الصَّ إِقَ ـوَ انَ الْ ضَ مَ مِ رَ وْ صَ جِّ وَ اسالم ( :»حَ

يگانه اسـت و جـز او    تعالىاهللا  نخست گواهي دادن به اين كهبر پنج چيز بنا شده است 
هصلَّى  محمد، معبود بر حقي وجود ندارد ي نمـاز   اقامه، فرستاده اهللا است علَيه وسلَّم اللـَّ

(ي ماه رمضان) حج بيت اهللا و روزه، دادن زكات
173F

1(. 

                                                            
 )16) و مسلم)8بخاري  ( -1
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دين نيست كه بـراي  ي  و ديگر امور مهم در اسالم ليكن در دين مسايلي به نام پوسته
 بشر نفعي نداشته باشد و بايد دور انداخته شود و از بين برود.

رود.  داشتن آن عبادت بشمار مي شكي نيست كه نگه، ي نگاه داشتن ريش در مسأله
هصلَّى  چون دستور پيامبر (است علَيه وسلَّم اللـَّ

174F

هصلَّى  و آنچه را كه پيامبر )1 علَيه  اللـَّ
شود. نگه داشتن ريش از  دستور داده سبب نزديكي و تقرب به پروردگار مي موسلَّ

هصلَّى  ارشادات پيامبر رون ها آندر داست تعالىو ديگر انبيا است كه اهللا  علَيه وسلَّم اللـَّ

﴿ فرمايد كه هارون به موسي گفت: مي          ﴾  :طه]

 .»و اي فرزند مادرم! ريش و سرم را مگير« ]۹۴
هصلَّى  از پيامبر  ثابت است كه نگه داشتن ريش از فطرتـي اسـت كـه    علَيه وسلَّم اللـَّ

(را بر آن سرشته شده است انسان
175F

. بنابراين نگه داشـتن ريـش عبـادت اسـت و عـادت      )2
 نيست.

 )125، 3/124( لمجموع فتاوي و رساي –شيخ ابن عثيمين         

 وجود ندارد، ] در دين چيزي به نام پوسته81[

گويند: تراشيدن ريش و كوتاه بودن لباس بـه   ي كساني كه مي حكم اسالم درباره س:
شود و از اصول نيست و يا افراد پايبند به ايـن مسـايل را مـورد     ي دين مربوط مي پوسته
 چيست؟، دهند قرار مي استهزا
طرناك بوده و گناه بزرگي است چون در ديـن چيـزي بـه نـام     اين سخن بسيار خ  ج:

پوسته وجود ندارد بلكه تمـام ديـن مغـز و اصـل اسـت. مجموعـه ي ديـن شايسـته و         
نيكوست و تمام دين به نفع مسلمانان است. مسايل دين به بخش اصول و فروع تقسـيم  

لـيكن جـايز    ،ي ريش و كوتاه بودن لباس از فروعات است نـه از اصـول   مسأله شود. مي
افرادي كه چنين سخناني را چه به عنـوان   نيست كه بخشي از امور دين را پوسته بدانيم.

                                                            
 )بروايت ابوهريره رضي اهللا عنه260) به روايت ابن عمرو مسلم (259) و مسلم  (5892،5893بخاري  ( -1
 به روايت عايشه 261مسلم ش/ -2



   

 341 فتاوي علماء البلد الحرام
 

، از عنوان نمودن چنين مسايلي بپرهيزنـد  ،ندكن ميمسخره و چه به عنوان اعتراض مطرح 
 زيرا ممكن است كه از دين خارج شوند.

﴿ فرمايد: مي تعالى اهللا                     

            ﴾ :۶۶ – ۶۵[التوبة[ 

چرا  گيريد عذر خواهي نكنيد. بگو آيا اهللا و آيات او و پيامبرش را به باد مسخره مي«
 .»كه شما پس از ايمان آوردن كافر شديد

هصلَّى  رسول اهللا رهـا كـردن و كامـل كـردن ريـش و      ، به نگه داشتن لَيه وسلَّمع اللـَّ
هصلَّى  امركرده است. اطاعت از پيامبر، كوتاه نمودن سبيل واجب است و  علَيه وسلَّم اللـَّ

هصلَّى  بايد به امر و نهي پيامبر وعامـل  ( در تمـام امـور احتـرام بگـذاريم     علَيه وسلَّم اللـَّ
 باشيم).
(محمد ابن حزمابو 

176F

گويد: به اجماع علما گذاشتن ريـش و كوتـاه كـردن سـبيل      مي )1
كرامت و عاقبت نيك در عمل ، عزت، واجب است و بدون شك خوشبختي و رستگاري

هصلَّى  نمودن به دستورات اهللا و پيامبر لَّم  اللـَّ سـو هلَياسـت و هالكـت و زيـان و سـر      ع
هصلَّى   و پيامبرانجام خطرناك در نافرماني از اهللا است. باال زدن لبـاس از   علَيه وسلَّم اللـَّ

هصلَّى  دو كعب واجب است؛ چون پيامبر لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـبـه آن دسـتور داده اسـت. و     ع

نْ «فرمايد:  مي لَ مِ فَ ا أَسْ ـمَ نْ الْ ِ مِ بَنيْ عْ ـكَ ارِ الْ ي النـَّ فِ ارِ فَ ز تـر ا  ازارش پـايين ، هـر كـس  ( :»إِزَ

(در جهنم است)، شتالنگ باشد
177F

2(. 

مْ «فرمايد:  و در جاي ديگر مي هُ لِّمُ كَ ةٌ الَ يُ ثَ مْ  اللَّــهُ ثَالَ ـُ هلَ مْ وَ يهِ كِّ ـزَ الَ يُ مْ وَ ـيْهِ نْظُـرُ إِلَ الَ يَ وَ

ابٌ أَلِيمٌ  ذَ ـ.. .عَ بِلُ وَ الْ سْ ـمُ نَّانُ وَ الْ ـمَ تَهُ بِ الْ لْعَ قُ سِ نَفِّ ـمُ لِفِ الْ ـحَ اذِبِ الْ در روز قيامـت  اهللا (: »كَ

 هـا  آنكند و براي  آنان را تزكيه نمي، كند و به آنان نگاه نمي، يدگو ميبا سه گروه سخن ن

                                                            
 157صر. ك. كتاب مراتب االجماع  -1
 )5787بخاري  ( -2
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گذار و كسي كـه بـا    منت، عذابي دردناك است: كسي كه لباسش از دو كعب پايينتر باشد
(رساند) كاالي خود را به فروش مي، سوگند دروغ

178F

1(. 

نْظُ «فرمايد:  در حديثي ديگر مي ءَ  اللَّـهُ رُ الَ يَ يَالَ هُ خُ بَ وْ رَّ ثَ نْ جَ به كساني  تعالىاهللا (: »إِىلَ مَ

(كند) شود نگاه نمي به زمين كشيده مي پوشند كه كه از روي تكبر لباس بلند مي
179F

2(. 
لذا بر فرد مسلمان واجب است كه از اهللا بترسد و لباسش اعم از شلوار يا پيراهن و... 

 است كه لباس را تا وسط ساق باال زند. باالتر از شتالنگ باشد و بهتر
مرتكب گنـاه  ، شتالنگ) نمايد( تر از دو كعب فرد از روي تكبر لباسش را پايين هرگاه

و ، تـر باشـد   گي شده است. هر كس لباسش به خاطر سهل انگاري از دو كعب پـايين ربز
امـا  شـده و گناهكـار اسـت؛     يمنكـر  عمل اين كار را از روي تكبر انجام ندهد مرتكب

د. لـذا سـهل   دهـ  مـي گناهش كمتر از گناه كسي است كه اين كار را به قصد تكبر انجام 
لَّى   انگاري در اين امر درست نيست؛ اما اين كه ابوبكر صديق رضي اهللا عنه به پيامبر صـ

ه اهَ «گفت:  علَيه وسلَّم اللـَّ عَ ي إِالَّ أَنْ أَتَ خِ ْ رتَ ي يَسْ ارِ يْ إِزَ قَّ دَ شِ يُّ إِنَّ أَحَ ـالَ النَّبـِ قَ ؛ فَ نْهُ لِكَ مِ دَ ذَ

ىلَّ  : اللَّـهُ صَ لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ ءَ  عَ يَالَ هُ خُ نَعُ َّنْ يَصْ تَ ممِ قسمتي از لباسم پـائين   كنم هر كاري مي(: »لَسْ

 پيـامبر ، كنم كـه آن را بـاال نگـه دارم    د؛ اما من همواره تالش ميشو ميمي افتد و آويزان 
هصلَّى  تو از كساني نيستي كه اين كـار را بـه قصـد تكبـر انجـام      ( فرمود: وسلَّمعلَيه  اللـَّ

(دهند) مي
180F

3(. 
حق كسي است كه مانند ابوبكر صديق رضي اهللا عنـه بـر    ي بارهحكم اين حديث در 

 باال زدن لباس متعهد و حريص باشد.
يـد و  عـالوه بـر وع  ، تر از قرار دهـد  اما كسي كه قصداً لباسش را از دو شتالنگ پايين

كنـد   شود و با زنان مشابهت پيدا مـي  اسراف نموده و لباسش به نجاست آلوده مي، عذاب
 بنابراين بر هر مسلماني واجب است كه از اين گناه دوري كند.

                                                            
 )106مسلم  ( -1
 )2085) و مسلم  (5783بخاري  ( -2
 )5784بخاري ( -3
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 واهللا ولي التوفيق والهادي الي سواء السبيل             
 )1607 ( مجلة الدعوة شماره –شيخ ابن باز              

 براي مردگان» مغفورله«به كار بردن جمالتي مانند ] حكم 82[

شنويم كه  به كار بردن چه جمالتي و چه كلماتي براي مردگان شايسته است؟ مي س:
قـرار   مـورد رحمـت  » مرحوم«گناهانش بخشيده شده است يا »مغفور له«گويند: فالني مي

ت چه تـوجيهي  آيا بكار بردن چنين كلماتي صحيح است يا خير؟ اين كلما، گرفته است
 دارد؟
رحمـه اهللا) را  (يـا   غفراهللا له)( شايسته است كلماتي مانند:، مسلماني بميرد هرگاه ج:

بكار برند؛ اما كلمات مغفور يا مرحوم صحيح نيست چون گواهي دادن به بهشتي بـودن  
جايز نيست به جز كساني كه در قرآن و يـا در روايـات صـحيح بـه     ، ودن فردب مييا جهن

 تصريح شده است. ها آنودن ب ميدن و يا جهنبهشتي بو
ودن افـرادي ماننـد: ابـو لهـب و     ب ميتوانيم به جهن اند كه مي علماي اهل سنت نوشته 

يم. به بهشتي بـودن افـرادي   ده ميهمسرش كه در قرآن به آن تصريح شده است گواهي 
كسـاني ماننـد   و  و ساير عشره مبشره رضـي اهللا عـنهم  ، علي، عثمان، عمر، مانند: ابو بكر

هصلَّى  عبداهللا بن سالم و عكاشه بن محصن كه پيامبر آنان را بـه بهشـت    علَيه وسلَّم اللـَّ
هصلَّى  گواهي دهيم. به گواهي پيامبر، بشارت داده است لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـبـراي افـرادي    ع

گـواهي   ،مانند: عمويش ابو طالب و عمـرو بـن لحـي خزاعـي و... كـه جهنمـي هسـتند       
انـد مـا هـم     يم. اما براي كساني كه اهللا و رسولش گواهي به جهنم و بهشـت نـداده  ده مي

دهـيم؛ مگـر بـا     دهيم و نيز به مغفرت و رحمت براي فرد معيني گواهي نمي گواهي نمي
سـنت بـراي نيكـو كـاران اميـد خيردارنـد و از فرجـام         البته اهـل ، نصي از قرآن و سنت

گـواهي  ، طور عام به بهشتي بودن مؤمنان و به دوزخي بودن كفارگناهكاران بيم دارند و ب
 وعده داده است. تعالىطور كه اهللا  دهند؛ همان مي
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﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                  

         ﴾ :۷۲[التوبة[  

هايي از بهشت وعده داده كـه نهرهـا از زيـر     باغ، به مردان و زنان با ايمان عالىتاهللا «
 .»درختان آن جاري است و جاودانه در آن خواهند ماند

﴿ فرمايد: و در جاي ديگر مي                 

           ﴾ :۶۸[التوبة[ 

جاودانـه در آن  ، ي آتـش دوزخ داده اسـت   به مردان و زنـان منـافق و كفـار وعـده    «
 .»كافي است ها آنخواهند ماند همان براي 

بيشتر و يا كمتر بـه خـوبي و   ، ي برخي از علما اين است كه وقتي دو نفر عادل نظريه
ن فـردي نيـز بـه دليـل     بدي شخصي گواهي دهند گواهي به دوزخي و بهشتي بودن چني

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

 براي وطن ] شعار دوستي83[

مساوي بـا بـت پرسـتي اسـت؛ در     ، يند وطن دوستيگو ميبرخي از لفراد تندرو  س:
اسـتاد بزرگـوار!   ، را به خاطر اهللا دوست دارند حالي كه در كشور اسالمي مردم همديگر

 نظر شما چيست؟
هصلَّى  اهللا و رسولش در حقيقت دوستي بايد به خاطر ج: لَّم  اللـَّ سـو هلَيبـا  ، باشـد  ع

افراد به خاطر اهللا باشد. اما اگر كشـور اسـالمي نباشـد      اين توضيح كه دوستي و دشمني
اشـد خيـر و خـوبي آن را    ب ميو اگر كشور اسـال  چگونه آن كشور را دوست داشته باشد

دوست بدارد و در اين راه تالش كند. پس بايد دوستي براي اهللا باشد؛ زيرا هر مسـلمان  
بايد مطيع اهللا باشد دوست و حامي هر مسلمان باشد و هر كس مخـالف ديـن اهللا باشـد    
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 د لـذا بايـد  وطن او باشد حتي اگر برادر يا عمـو و پـدرش باشـ    دشمن اوست گرچه هم
 اهللا باشد. دوستي و دشمني به خاطر

ي هر فرد است كه بـراي   اشد بايد آن را دوست داشت و وظيفهب مياما اگر وطن اسال
 اهالي آن كوشا باشد. وطن خود خير را بخواهد و در جهت استقرار اوضاع و آرامش

را  صــالح نيــت و عمــلهــدايت و ا، مســلمانان توفيــق بــراي خــود و شــما و تمــام
 خواستاريم.

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه وسلم            
      )9/317( ها و فتواها مجموع مقاله –شيخ ابن باز             

﴿: آيه] تالوت 84[                      ﴾ 

 هنگام مرگ افراد

﴿ برخي در هنگام مـرگ افـراد آيـه:    -س                 

       ﴾  :ــر ــه نفــس اي« ]۲۸ – ۲۷[الفج ــش روح اي[ مطمئن  آرام

 تـو  از او هـم  و خشـنودي  او از تـو  هـم  كه حالي در گرد باز پروردگارت بسوي!] يافته
 كنند. حكم اين عمل چيست؟ را تالوت مي »است خشنود
چون تالوت ايـن  ، جايز نيست. مفهوم اين آيه را براي فرد مشخصي اطالق كنند -ج

دهيم كه اين فرد از مصاديق آيـه   مرگ فرد معيني بدين معناست كه گواهي ميآيه هنگام 
 است.

 )3/140( مجموع فتاوا و رسائل–شيخ ابن عثيمين

 ] حكم كسي كه بگويد: زمانه و شرايط خواست كه چنين و چنان شود85[

 به خواست تقدير يا زمانه چنين و چنان شد) الفاظ نادرستي است. ( گفتار -ج
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جمع ظرف به معناي زمان است و زمـان داراي اراده و اختيـار نيسـت؛     چون ظروف
ي اهللا  ود به ارادهش مياي از خود نداردبنابراين هر چه  اقدار جمع قدر است قدر هم اراده

 شود. مي
امـا  ، ي اهللا چنين و چنان شد ايرادي نـدارد  آري اگر كسي بگويد: به خواست و اراده

همان اراده است و هـيچ  » مشيت«تقدير جايز نيست چوننسبت دادن خواست و اراده به 
 وصفي داراي اراده نيست بلكه اين موصوف است كه اراده دارد.

 )114-3/113( مجموع فتاوا و رسايل -شيخ ابن عثيمين

 گويد: من آزادم! ] حكم سخن كسي كه هنگام نصيحت مي86[

 يست؟گويد من آزادم حكمش چ شود مي فردي هنگامي كه نصيحت مي -س
ي مخلوقـات   يد: من آزادم منظورش از آزادي اين باشد كـه بـرده  گو مياگر فردي كه 

ي مخلوقات نيست ولي اگر هدفش اين است كه از  نيست كه درست است. آري! او برده
بندگي اهللا آزاد است؛ در فهم عبوديت و بندگي دچار اشتباه شده است؛ چون بندگي غير 

و اگر تسليم اهللا نشود در برابـر   خص براي اهللا آزادي استاهللا بردگي است. اما بندگي ش
جا با اين گفتارش كه من ازاطاعـت اهللا آزاد   لذا در اين، ديگران تسليم و ذليل خواهد شد

 تواند از آن آزاد باشد. هستم خودش را فريب داده است؛ چون هرگز نمي
ي  ر محـدوده گويـد: مـن د   مـي ، از گناه منـع شـود   هرگاهحكم گناهكاري كه  -2س

 اختياراتم آزادم چيست؟
اشتباه است. چون هيچ فردي در نافرماني آزاد نيست؛ اما وقتـي از اهللا    اين حرف -ج

 آيد. شود و به بندگي شيطان و هوي و هوس در مي نافرماني كرد از بندگي اهللا خارج مي
 )3/81( فتاوا و رسايل –شيخ ابن عثيمين              

 ها به آفتاب پرست عضي از گل] نام گذاري ب87[

چيسـت؟چون از طلـوع تـا    ، پرسـت  ها بـه آفتـاب   حكم نام گذاري برخي از گل س:
 زند). با خورشيد دور مي(غروب رو به خورشيد است 



   

 347 فتاوي علماء البلد الحرام
 

اهللا تعالي ، كنند نه خورشيد را جايز نيست؛ چون درختان اهللا را عبادت مي ج:

  ﴿ فرمايد: مي                     

                ﴾۱۸ ج:[احل[  

كنند و نيـز   اند براي اهللا سجده مي و در زمين ها آنآيا نديدي تمام كساني كه در آسم«
 .»ها و جنبندگان و بسياري از مردم... ستارگان و كوهخورشيد و ماه و 

مراقب خورشيد را به كـار بـرد    )181F1(»مراقبة الشمس«توان اصطالح ديگري مانند  اما مي
 كه در آن ذكري از عبوديت نيست.

   )3/114( شيخ ابن عثيمين مجموع فتاوي و رسائل          

 مدح و تعظيم دارد هايي كه معناي ] حكم نام گذاري فرزندان به نام88[

خالـد  ، علـي ، ماجـد ، هايي مانند: ناصر ها براي فرزندان خود نام برخي از خانواده س:
دهنـد و نـام يكـي از قبايـل رحمانيـه       گذارند و برخي به خود لقب حجة االسالم مي مي

 ها جايز است؟ است؛ آيا اين
، هـا اشـكالي نـدارد    خالد و شبيه ايـن ، ماجد، هايي مانند: ناصر نام گذاري به اسم ج:

آل را از آن حـذف  ، ها آل ناصر و آل خالد است و به خاطر آسان بودن چون مقصود اين
لَّى   كنند. ولي لقب حجة االسالم براي هيچ كسي جايز نيست؛ چون غير از پيـامبر  مي صـ

ه قـول  ، يما و خلفاي راشدين رضي اهللا عنهم كه به پيروي از آنان امر شده علَيه وسلَّم اللـَّ
هيچ كس ديگر حجت نيست و قول خلفاي راشدين حجت است؛ مگر اين كه با نص يا 

بـر  ، قول صحابي ديگر مخالف باشد. اگر قول خلفاي راشدين مخالف نص باشـند نـص  
شان مخـالف قـول صـحابي باشـد از دو قـول يكـي را        گفتار آنان مقدم است و اگر قول

 دهيم. ترجيح مي
حجة االسالم گفتـه شـود و   ، ه كسي كه قولش حجت نيستمهم اين است كه نبايد ب

توانـد بـراي    چگونه كسي مـي ، شود كسي كه قولش حجت نباشد به او حجت گفته نمي
                                                            

 گويند. (دور زننده با خورشيد) كه در فارسي آفتاب گردان مي»:  دوار الشمس«يا اصطالح  -1
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كه نام برخي » رحمانيه«كه از گناه معصوم نيست. اما  حجت و دليل باشد در حالي، اسالم
 ايرادي ندارد.، قبايل است
 )177- 2/176(، )5( عوةكتاب الد –شيخ ابن عثيمين          

 يا طعن است ]حكم استفاده از كلماتي كه به ظاهر ناسزا89[

و » فريبنـده اسـت  ،  زمانه«يا » تيره بخت است، اين روزگار«حكم جمالتي مانند:  س:
 چيست؟» ها كه از تو نديدم!؟ اي روزگار! چه ناكامي«

 عبارتي كه در سوال آمده به دو صورت است: ج:
حرام و ناجايز است؛ چون هرچه در روزگـار پـيش   ، عنه زدن روزگاردشنام و ط اول:

آيد از جانب اهللا است؛ بنابراين هر كس به روزگار ناسزا گويد در واقع بـه پروردگـار    مي

رَ «فرمايد:  در حديث قدسي مي تعالىاهللا  ناسزا گفته است و هْ ـبُّ الـدَّ ؛ يَسُ مَ ذِينِي ابْنُ آدَ ؤْ يُ

رُ  هْ ا الدَّ نَ أَ ارَ أُقَ ، وَ النَّهَ يْلَ وَ دهـد   چون زمانه را دشنام مي، دده ميزاد مرا آزار  آدمي(: »لِّبُ اللَّ

(در حالي كه زمانه منم! گرداننده شب و روز هستم)
182F

1(. 
ايرادي ندارد. در داستان لوط ، ي خبري داشته باشد اگر اين اصطالحات جنبه دوم:

﴿ فرمايد: عليه السالم مي          ﴾ :وگفت: اين روز« ]۷۷[هود 

 .»بسيار سختي است
عموم مردم هم چنين سخناني مثل اين روز سختي است و يا در آن فالن و فالن كـار  

ايـن  ( »:هذا الزمن غدار«كنند در اين ايرادي نيست. ولي گفتن جمله ي:  شد را تكرار مي
واژه اي زشت و نكوهيده است و » غدر«خياتكار است) ناسزا است چون ، فريبنده  زمانه

تـو را روز  ، به كار بردن آن براي زمانه و روزگار جايز نيست. اما گفتن ايـن كـه اي روز  
ايـرادي نـدارد و دشـنام دادن    ، زيان باري ديدم. اگر هدفش اين باشد كه من ضرر كـردم 
ر بـردن آن  دشنام است و به كا، زمانه نيست. اما اگر مقصود آن خود روزگار يا روز باشد

 جايز نيست.
                                                            

 )با الفاظ متفاوت.2246) و مسلم  (4826بخاري  ( -1
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 )199 – 1/198( شيخ ابن عثيمين مجموع فتاوي و رسائل         

تندروي نكن و «گويد:  در جواب مي، كنند ] حكم كسي كه وقتي او را نصيحت مي90[
 »سختگير نباش

، كنند كه امور خالف شـريعت را انجـام ندهـد    گاه او را نصيحت مي كسي كه هر س:
حكمش چيست؟ لطفاً معنـاي  ، و و متعصب نباش! ميانه روباشگويد: تندر بي درنگ مي

 روي را توضيح دهيد. ميانه
بايـد او را  ، كنـد  شود و يا يكي از واجبات را تـرك مـي   هر كس مرتكب حرام مي ج:

بلكـه بجـاي پاسـخِ    ، كنـد  نصيحت كنند. اگر اين شخص چنين حرفي بزنـد اشـتباه مـي   
كارهاي خود فكر كند. اگر نصـيحت بـه حـق     بايد از او تشكر كند و به، نصيحت كننده

گويد: تندرو  بود بايد از عملش باز آيد و به وظايف شرعي خود عمل كند. اما اين كه مي
گيـري و ميانـه    گيـري و آسـان   ي سخت گير نباش در حقيقت مالك تعيين كننده و سخت

اسـت و   روي شريعت موافق باشد ميانه شريعت است؛ بنابراين هر چه با دستورات روي
سهل انگاري است. لذا مـالك  ، تر باشد هر چه افزون بر اين باشد تند روي و هر چه كم

امور شريعت است. اعتدال و ميانه روي آن است كـه بـا شـريعت موافـق       ي اين در همه
   ميانه روي است.، باشد. پس هر چه با شريعت موافق باشد

               شيخ ابن عثيمين -فتواي با امضاي                

 ] حكم بكار بردن كلمه ي شهيد براي افراد91[

 چيست؟، ي شهيد براي افراد حكم بكار بردن كلمه س:

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

اري طاعون و... بميرد شهيد است. در اين صـورت جـايز اسـت كـه بـه      مال و بر اثر بيم
چنين فردي شهيد گفته شود و براي ما نيز جايز است كـه بگـوييم چنـين فـردي شـهيد      
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هصلَّى  است و حتي به دليل حديث پيامبر واجب است كه گـواهي دهـيم    علَيه وسلَّم اللـَّ
 افراد مذكور شهيد هستند.

شهيد به شخصي معين. به طور مثال جايز نيست كه بگوينـد: فالنـي   مقيد كردن  دوم:
هصلَّى  البته به جز كساني كه پيامبر، شهيد است گواهي به شـهادت آنـان    علَيه وسلَّم اللـَّ

 اند. داده است و يا امت به اتفاق به شهادت فرد معيني گواهي داده

يدٌ «ست امام بخاري براي اين موضوع چنين عنواني بسته ا ـهِ نٌ شَ ـالُ فُـالَ قَ  :»بَـاب الَ يُ

گويد: يعنـي   مي 6/90چنين نگويند: فالني شهيد است). حافظ ابن حجر در فتح الباري  (
جز از طريق وحـي  ، شهيد است ان براي فرد خاصي گواهي دهيم كهتو ميبه طور قطع ن

 عنـه اشـاره   رسد كه امام بخاري با اين عنوان به حديث عمر رضي اهللا و چنان به نظر مي
گوييد: فالني شهيد اسـت و   تان مي هاي كند كه روزي سخنراني كرد و گفت: در جنگ مي

هان! بدانيدكـه از  ، چه بسا كه آن فرد از سواريش افتاده و مرده، فالني شهيد از دنيا رفت
هصلَّى  بلكه همان چيزي را بگوييد: كه پيامبر، اين به بعد چنين نگوييد ه  اللـَّ لَيـلَّم  ع سـو 

بِيلِ «:      فرمايد در حديثي مي تِلَ يفِ سَ اتَ أو قُ نْ مَ يدٌ  اللَّــهِ مَ ـهِ ـوَ شَ هُ هـر كـس در راه اهللا   (: »فَ

(شهيد است)، بميرد يا كشته شود
183F

، سـعيد بـن منصـور   ، . اين حديث حسن است. احمد)1
؛ چـون   ه.. از طريق محمد بن سيرين از ابو العجفا از عمر رضي اهللا عنـه روايـت كـرد   .و

 جايز است.  ، گواهي به چيزي به شرط داشتن آگاهي دقيق و يقين
به خاطر اعالي كلمة اهللا به جهاد برود و داشتن  انسانشهادت حقيقي آن است كه 

صلَّى  نيت شهادت امري قلبي است كه راهي براي دانستن نيت قلبي وجود ندارد. پيامبر

ه ثَلُ «فرمايد:  همين حقيقت ميبا اشاره به  علَيه وسلَّم اللـَّ ـمَ بِيلِ الْ دِ يفِ سَ اهِ جَ  اللَّـهُ وَ  اللَّـهِ مُ

                                                            
ــد ( -1 ــائي (40-48احم ــان  ( 335) نس ــن حب ــن 4620) اب ــعيد ب ــور  ( )، و س )، و 2547،597،596،595منص

)، و ضــياء مقدســي در (المختــارة)   23)و حميــدي در (مســند) ( 10399عبــدالرزاق در  (مصــنف) ( 
) آن را صحيح دانسته و ذهبي موافقت كرده 2752،2521( 175،109.2وحاكم ( )،295،294،292،291(

 است.
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بِيلِ  دُ يفِ سَ َاهِ نْ جيُ لَمُ بِمَ و اهللا خود داناتر است كه چه ، مثل مجاهد در راه اهللا( :»اللَّـهِ أَعْ

 كند!) كسي در راه او جهاد مي

هصلَّى  پيامبر ـبِيلِ « فرمايد: مي علَيه وسلَّم اللـَّ دٌ يفِ سَ لَمُ أَحَ كْ هِ الَ يُ ي نَفْيسِ بِيَدِ ذِ الَّ  اللَّــهِ وَ

مَ  اللَّـهُ وَ  وْ اءَ يَ بِيلِهِ إِالَّ جَ لَمُ يفِ سَ كْ نْ يُ لَمُ بِمَ ـأَعْ يحُ الْ يحُ رِ الرِّ مِ وَ نُ الدَّ وْ نُ لَ اللَّوْ ةِ وَ يَامَ ـقِ كِ الْ سْ : »مِ

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

(شود) كسي در راه او زخمي مي دانند چه  بهتر مي تعالىو اهللا  -مشك
184F

. هر دو حديث را )1
 رضي اهللا عنهتخريج كرده است. را بخاري به روايت ابوهريره

برايش اميد خير داريم امـا  ، فردي نيكو كار و درست كار باشد، رالبته هر كس به ظاه
اي بـين   دهيم كه شهيد از دنيا رفته است و بد گمان هم نيسـتيم. اميـد مرتبـه    گواهي نمي

نااميدي و حكم قطعي به شهادت است و با هر فرد به ظاهر نيكوكار كه در راه اهللا كشته 
در جهاد در راه اهللا كشته شـود؛ بـا خـون و     كنيم و هر كس شود احكام شهيد را اجرا مي

كنيم. اما اگر از ديگر انـواع شـهدا باشـد غسـل و كفـن       لباسش بدون نماز او را دفن مي
خوانند و اين بدان دليل است كه اگـر بـراي فـرد خاصـي      شود و بر او نماز جنازه مي مي

دهـيم و ايـن   اش اين است كه به بهشتي بودنش هم گواهي  گواهي شهادت بدهيم الزمه
ي اهل سنت مخالف است چون به اعتقاد اهل سـنت تنهـا بـراي كسـي      گواهي با عقيده

هصلَّى  توانيم گواهي به بهشتي بودن بدهيم كه پيامبر    مي لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـآن فـرد را بـه   ع 
 اند: براي فردي كه امت به بهشتي بودن توصيف كرده يا به صراحت نام برده باشد وگفته

ي شـيخ   خوبي او گواهي دهند جايز است كه ما هم به شهادتش گواهي دهـيم و نظريـه  
 االسالم ابن تيميه نيز همين است.

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

                                                            
 )2787بخاري  ( -1
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ميدواريم كه شهيد شده باشد و براي مدح او همين كافي است و علم و يقين در نزد اهللا ا
 است.

 )117-3/115( مجموع فتاوي و رسايل -شيخ ابن عثيمين          

 ] حكم وطن پرستي و مباحث سياسي92[

يا فرد مؤمن بگويد: من وطن پرستم! اين حرف او حـرام اسـت و    انسانآيا اگر  س:
 سياست خارجي يا داخلي حرام است؟ آيا بحث از

مقام و منزلت ارزشـمند در ايـن اسـت كـه همـه خـود را       ، كرامت، افتخار بزرگ ج:
تالش كنند. ، و جهاد براي اعالي كلمة اهللا منتسب به اسالم بدانند و در جهت نصرت آن

مندتر اين مقام و منزلت او را بـاال تـر و ارزشـ   ، لذا بايد فرد مسلمان بگويد: من مسلمانم
گردانـد. سـر و        مسلمانان را با اسالم و برادري اسـالمي متحـد مـي   ، تعالىگرداند. اهللا  مي

صداها و شعارهاي وطن پرستي ابزار نابودي و پراكندگي جماعت مسلمانان اسـت. ايـن   
فخر فروشـي در برابـر بـرادران    ، در صورتي است كه هدف از شعارهاي طرفداران وطن

ا اگر اين شعارها فقط بمنظور انتسـاب افـراد بـه كشورشـان باشـد      شان باشد. ام مسلمان
ي ملي گرايي  ه ي دربار     ا شيخ عبدالعزيز بن باز رساله، ايرادي ندارد. رئيس كل انجمن فتوا

 نوشته است.
اما سخن از سياست داخلي يا خارجي تا زماني كه به صالح اسالم و مسلمانان باشـد  

ايـرادي  ، ناكامي و نابودي مسـلمانان نگـردد  ، سستي، تفرقه اي كه موجب و منجر به فتنه
 ندارد.

   و باهللا التوفيق. و صلي اهللا علي محمد و آله و صحبه و سلم         
 )2/148( فتاوي انجمن دايمي مباحث علمي وافتا            

           گويد: همه مي، گويند: اين كارت مخالف شريعت است ] حكم كسي كه وقتي به او مي93[
 دهند؟ اين كار را انجام مي
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 ،شـوند  برخي از مردم هنگامي كه از مخالفت با شريعت و آداب اسالمي منع مـي  س:
هـا   حكم اين، كنند  اين كارها را مي  گويند: همه گيرند و مي عمل عموم مردم را حجت مي

 چيست؟

﴿ فرمايد: اين استدالل فاقد اعتبار است. اهللا تعالي مي ج:        

          ﴾ :۱۱۶[األنعام[ 

تـو را از راه اهللا گمـراه   ، و اگر از بيشتر كساني كه روي زمين هسـتند اطاعـت كنـي   «
 .  »كنند مي

﴿ فرمايد: و مي                ﴾] :١٠٣يوسف[ 

، . و فقط قـرآن »آورند تر مردم هرچند حريص باشي [و اصرار كني] ايمان نميو بيش«
 سنت و عمل سلف صالح حجت است.

 )3/138( شيخ ابن عثيمين مجموع الفتاوي             

هصلَّى  يد: مالك صحت حديث پيامبرگو مي] رد كسي كه 94[  عقل است علَيه وسلَّم اللـَّ

يد: حديث زماني صحيح اسـت كـه بـا عقـل موافـق و      گو ميبه بدعت كسي كه  س:
بايد بـه چـه صـورت    ، صحيح نيست، سازگار باشد و هر حديثي كه با عقل موافق نباشد

 پاسخ داده شود؟
عقـل را مـالك قـرار دهـيم از     ، اين گفتار باطل است و اگر در صـحت احاديـث   ج:

صـحت احاديـث را   ، بـا كـدام عقـل   ، كنند   كساني هستيم كه از هوي و هوس پيروي مي
در حالي كه از نظـر برخـي   ، بسنجيم؟ برخي احاديث از نظر برخي با عقل مخالف است

هـا مختلـف اسـت نـه متفـق... عقـل سـالم از         ديگر با عقل موافق است و از طرفي عقل
هصلَّى  عقلي است كه هر چه از پبامبر، شبهات و شهوات با سند صـحيح   علَيه وسلَّم اللـَّ

سيده قبول كند؛ خواه كه حكمت آن را درك بكند يا خير و هر كس معتقد باشـد  به ما ر
  مطـابق   اهللا را با هوا و هـوس خـود عبـادت نمـوده نـه     ، معيار صحت حديث عقل است

 او تعالي) دين ( هدايت او
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 )1/389( هاي حرم مكه مجموع درس -ابن عثيمين          

 همه جا هست   در  اهللا  كه  حكم اعتقاد به اين ] 95[

، ي اهللا سـوال كـرد   اي از پدرش درباره اند: كه بچه هاي راديويي گفته در يكي از برنامه
ي چنـين پاسـخي    پدر در جواب گفت: اهللا در همـه جـا اسـت! حكـم شـريعت دربـاره      

 چيست؟
جهميان و معتزليان و ، اين پاسخ باطل است و از باورها و اعتقادات مبتدعان

ي قرآن  اهل سنت و جماعت است كه با ادله ي عقيده ،ي صحيح هپيروانشان است. عقيد
باالي عرش و باالتر از تمام مخلوقات ، و سنت و اجماع سلف معتقدند كه اهللا در آسمان

﴿ فرمايد: مي تعالىاست و علم او تعالي در همه جا هست. اهللا       

                      ﴾ :۵۴[األعراف[ 

سپس روي ، و زمين را در شش روز آفريد ها آنآن اهللا است كه آسم، پروردگار شما«
 .»...عرش قرار گرفت

ي ديگر نيز در قـرآن ايـن موضـوع را تكـرار كـرده       اهللا در شش آيه، عالوه براين آيه
در بـاال قـرار   ( بـاال بـودن) و ارتفـاع   ( سـنت يعنـي: علـو    از ديدگاه اهـل » استوا«است. 

، بجـز اهللا ، ي جالل او تعالي اسـت  گرفتن)روي عرش به همان صورت است كه شايسته
 كسي از كيفيت آن خبر ندارد.

كيفيت ، گويد: استوا معلوم است در پاسخ سؤالي در اين مورد مي رحمه اهللامام مالك 
 د و سـؤال از آن بـدعت اسـت   باش ميبه آن واجب ايمان ، آن مجهول و نامشخص است

)
185F

1(. 
بدعت است. و بـه همـين معنـا قـولي از     » استوا«منظور اين است كه سوال از كيفيت 

سـلمه نيـز روايـت شـده      عبدالرحمن نقل شده است و از ام استاد امام مالك ربيعة بن أبي

                                                            
 )67 \58 \3/25يه (مجموع الفتاوي ابن تيم -1
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ي پـس از   ايان و ائمهسنت اعم از صحابه رضي اهللا عنهم و پيشو ي تمام اهل است. عقيده
 در آيات ديگر خبرداده است كه در آسمان و باالست. تعالىهمين است. و اهللا  ها آن

﴿ فرمايد: و مي         ﴾ :داوري ازآن  ...پس حكم«  ]۱۲[املؤمن

 .»اهللا است كه العلي [بسيار باال] وكبير است

﴿ فرمايد: و مي              ﴾ :۱۰[فاطر[ 

 .»برد آن را باال مي، رود و عمل صالح سخنان پاكيزه به سوي او باال مي«

﴿: فرمايد و مي                ﴾ :۲۵۵[البقرة[ 

 و علـي  او و، )نيسـت  دشـوار  او بر( دوكن مين راخسته اوها آن هداشتنگ و حفظ و«
 .»است عظيم

 ﴿ :فرمايد و مي                           

              ﴾۱۸ – ۱۷ [امللک[ 

بـه   پـس ، برد فرود زمين به را شما كه ايد شده ايمن است آسمان در كه كسي از آيا«
ايد كه بـر سـر شـما تنـد      است ايمن شده  ناگاه زمين بلرزد؟ يا از آن كسي كه در آسمان

 .»بار فرو فرستد؟ و زود است كه بدانيد بيم دادن من چگونه است بادي سنگ
ي مبتدعاني  كه عقيده سازگار است؛ به اين ترتيب روشن شد، يات استوااين با بيان آ

 حلوليان ي  هاست. و اين عقيده ترين باطل هست! از زشت گويند: اهللا در همه جا كه مي
گمراهي و ، كند) مبتدع وگمراه است و اين كفر حلول مي  اهللا در اشيا  كساني كه معقدند(

اهللا (فرمايد:  است. كه در احاديث صحيح مي علَيه وسلَّم ـهاللَّصلَّى  تكذيب اهللا و پيامبر

ءِ « فرمايد: است و از جمله مي ها آندر آسم امَ نْ يفِ السَّ نيُ مَ ا أَمِ نَ أَ نُوينِ وَ أْمَ آيا مرا «: »؟!أَالَ تَ

. و نيز )186F1(» ستها آنذات هستم كه در آسم   امين آن دانيد؟! حال آن كه من  امانتدار نمي
 إسرا و معراج.... بيانگر همين حقيقت است. يث احاد

                                                            
 )144( -)1064) و مسلم  (4351بخاري ( -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   356 
  

 )1288( مجلة الدعوة ش-ابن باز               

 در زمين هستيد جانشينان اهللا  )ها انسان( : شما ] حكم اين گفتار96[

اي مسلمانان شـما در زمـين جانشـينان اهللا    «ها ديدم نوشته بود:  در يكي از كتاب س:
 حكم اين گفتار چيست؟» هستيد!
خالق و مالك همه  چرا كه اهللا تعالي ، با اين تعبير) صحيح نيست( جمله معناي اين ج:

شود تا در زمين بـراي خـود جانشـيني     چيز است و از مخلوقات و ملك خود غايب نمي
گروهـي و يـا     يـا  فـردي   هرگاهدهد.  يكديگر قرار مي البته اهللا مردم را جانشين ، پيدا كند

را جانشـين   ها انساندهد. برخي از  ديگر را جانشين آنان قرار مي امتي از بين برود كسان
 دهد تا در جهت آباداني زمين تالش كنند. برخي ديگر قرار مي

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                      

             ﴾ :۱۶۵[األنعام[ 

يكديگر) نمود و بعضي را بر بعضـي  ( و او كسي است كه شما را در زمين جانشين«
 .»در آن چه به شما داده بيازمايد..، ديگر به مراتب برتري داد تا شما را

﴿ رمايد:ف ميو                              

                      ﴾:األعراف] 

۱۲۹[  
آزار ديديم[هم اكنون] پس از آمـدنت نيـز آزار    گفتند: پيش از آن كه بسوي ما بيايي«

هـالك كنـد و شـما را در زمـين     بينم گفت: اميد است پروردگار تان دشـمن شـما را    مي
 .»كنيد سازد تا ببيند چگونه عمل مي ها آنجانشين 

 ﴿ رمايد:ف ميو                    ﴾ :۳۰[البقرة[ 



   

 357 فتاوي علماء البلد الحرام
 

و به خاطر بياوري) هنگامي را كه پروردگارت بـه فرشـتگان گفـت: مـن در روي     («
. يعني: نوعي مخلوق كه جانشين مخلوقات قبل از خود »ي قرار خواهم دادزمين جانشين

 باشد.
 وباهللا التوفيق وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه و سلم.         

 )1/33( انجمن دايم پژوهشهاي علمي و فتوا             

 رود و از عدم بوجود نيامده است ي ماده از بين نمي عقيده ] حكم97[

رود و از عدم پديـد   شود و از بين نمي گويند: ماده فنا نمي حكم اين عقيده كه مي س:
 چيست؟، نيامده است

كفـر  ، شود و از عدم آفريده نشـده و بوجـود نيامـده    گويند: ماده فنا نمي كه مي اين ج:
و زمـين   هـا  آناست. امكان ندارد مؤمني چنين حرفي را بزند و هر چه غير از اهللا در آسم

 اند و مخلوق هستند. از عدم آفريده شده هستند

 ﴿ :فرمايد مي تعالىاهللا      ﴾ :اهللا خالق تمام چيزها « ]۶۲[الزمر

 .»ست
شـود   غير از اهللا هيچ چيزي ازلي و ابدي نيست. و اگر منظور از اين كه ماده فنا نمـي 

چون هر چيـزي كـه وجـود    ، اه استروند. اين هم اشتب اين باشد كه اشيا ذاتا از بين نمي
و از بين رفتن است اما اگر منظور اين باشد كه برخي از مخلوقات بـه    دارد قابل فناشدن

آن از بـين   هـاي  اين حق و صحيح است؛ زيرا بهشت و نعمت شوند  ي اهللا نابود نمي اراده
 گوينـد: مـاده  ب روند؛ اما اين كـه بطـور مطلـق     رود و بهشتيان و دوزخيان از بين نمي نمي

ييم: مـاده  گـو  ميباقي ماندن ندارد) باوري الحادي است. ما  هيچ اصلي در پديد آمدن و (
لذا اصل در هر چيزي غير از ذات و صفات ، مخلوقي است كه از عدم بوجود آمده است

 ايم. بحث فنا پيشتر بطور مفصل بحث كرده اهللا عدم است. در خصوص 
 28الشريعة ص/ الفاظ و مفاهم في ميزان، مينواهللا الموفق شيخ ابن عثي      

 دفن في مثواه األخير)( گويند: در آخرين آرامگاه خود دفن شد. ] حكم اين كه مي98[
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گويند: در آخرين آرامگاه خـود دفـن شـد     ي ميت مي حكم اين كه برخي درباره س:
 چيست؟

است؛ چرا  نارواگفتاري حرام و » در آخرين آرامگاه خود دفن شد«گويند:  اين كه مي
اسـت. و ايـن بـه نـوعي      انسـان آخرين مرحله ي زندگي ، اش اين است كه قبر كه الزمه

براي ميت ، مسلمانان مشخص است كه قبر آخرين مرحله  انكارِ قيامت است. براي عموم
ايمان ندارند قبر از نظر آنان آخـرين جاسـت    قيامت] ]نيست؛ اما كساني كه به روزآخرت

 لمانان قبر آخرين جا نيست.  ولي از نظر مس

﴿ مردي روستايي اين آيات را از كسي شنيد:            

 ﴾ :۲ – ۱[التکاثر[ 

ميريـد]   تفاخر و افزودن طلبي شما را به خود مشغول داشته است [تا زماني كه مـي («
 .»رويد) مي ها آنبه گورست

كـه   كسي(يي پس از شنيدن اين آيات گفت: سوگند به اهللا كه زيارت كننده مرد روستا
رود  مـي ، كنـد  شود) درآن مقيم نخواهد ماند! چون كسي كه زيارت مي مي در قبر گذاشته 

برانگيخته شدن از قبرها در پيش است و اين درست است. پس بايد از چنين  پس ناگزير 
بلكـه آخـرين جايگـاه بهشـت يـا      ، نيست  يگاهچون قبر آخرين جا، شود  جمالتي پرهيز

 دوزخ در قيامت است.
 )29( الفاظ ومفاهم في ميزان الشريعةص( شيخ ابن عثيمين         

 اين طور خواست!) چيست؟، قدرت اهللا( ]حكم گفتن اين جمله99[

 چيست؟، طور خواست) و اين خواست تقدير بود قدرت اهللا اين(حكم گفتن:  س:

چـون مشـيت اراده اسـت و    ، طور خواست) درست نيسـت  اهللا اينقدرت ( گفتن: ج:
كند  اي نيست و اين اراده كننده است كه اراده مي معنا داراي هيچ اراده، قدرت معنا است

توان گفت: حكمت اهللا تعالي چنـين و   البته مي، خواهد و مشيت از آن كسي است كه مي
ي آن بگـوييم:   توانيم دربـاره  مي، فتادچنان اقتضا كرده است و يا هرگاه چيزي كه اتفاق ا
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تـوان   طور كـه مـي   همان، اين قدرت اهللا است. يعني: به تقدير او تعالي اتفاق افتاده است
ليكن نسبت امري كه مقتضـي  ، گفت: اين خلقت اهللا تعالي است يعني: مخلوق اهللا است

گونـه   دير ايـن تقـ ( گوينـد:  كه مـي  جايز نيست. مانند: اين، كاري اختياري است به قدرت
خواسته بود) اين نيز جايز نيست چون تقدير و قدرت دو چيـز معنـوي هسـتند و هـيچ     

 و اهللا اعلم)( داراي اراده است.، اي ندارند و فقط فرد قادر و مقدر كننده خواست و اراده
 )3/114( شيخ ابن عثيمين مجموع فتاوي و رسائل

  چيست؟ )،اين طور شد تصادفي يا اتفاقي( ي: ] به كار بردن كلمه100[

گويند: تصـادفي يـا اتفـاقي ايـن      ي اين گفتار كه مي استاد محترم نظر شما درباره س:
 چيست؟  ، طور شد

كنم  فكر مي، به نظر من ايرادي ندارد و استفاده از اين كلمه در عرف معمول است ج:
هصلَّى  احاديثي با تعبير [صادفنا] از رسول اهللا (به اثبات رسده است لَّمعلَيه وس اللـَّ

187F

البته  )1
رسد. مصادف شدن و به صورت  باره به ذهن من نمي هم اكنون حديث مشخصي در اين

علـم غيـب    انسـان چـون  ، طبيعـي اسـت   انسـان تصادفي و اتفاقي رخ دادن چيزي براي 
غيـر منتظـره و بطـور    ، داند لذا بدون اين كه متوجه شود و يا مقدماتي داشـته باشـد   نمي
چرا ، البته اين مسئله به نسبت اهللا تعالي واقع نخواهد شد، شود ي با چيزي روبرو مياتفاق

ي آن نـزد او تعـالي    معلـوم و مشـخص اسـت و انـدازه     تعـالى ي در علم اهللا  كه هر چيز
مشخص است و هرگز وجود اشيا براي او تعالي اتفاقي نخواهد بود. اما به نسبت مـن و  

آگاهي و پـيش  ، ت است كه حوادث بدون تعيين وقتتو و ديگران وضعيت بدين صور
گويند: تصادفي و ايرادي هم ندارد؛ ليكن بـه   افتد؛ به چنين حوادثي مي اي اتفاق مي زمينه

غير ممكـن و نارواسـت و امكـان نـدارد كـه چيـزي بـراي پروردگـار         ، نسبت اهللا تعالي
 داراي علم كامل است. تعالىتصادفي و اتفاقي باشد؛ زيرا اهللا 

                                                            
لَّم وافقنا رسول اهللا«ي:  در سنت جمله -1 سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ است بطور مثال بـه  » صادفنا«آمده كه به معناي » صَ

 )  2.52و641(  ) و صحيح مسلم ش567،3136صحيح بخاري ش  (
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 )48الشريعة ص/ الفاظ و مفاهيم في ميزان( شيخ ابن عثيمين         

 داند!) براي تأكيد مي اهللا (  اي كار بردن جمله ] به101[

 چيست؟ ، داند!) كه چنين و چنان است اهللا مي( يند:گو مي حكم اين جمله كه -س

اي حنفي ه ي خطر ناكي است. حتي در برخي از كتاب داند) مسئله اهللا مي( گفتن: -ج
داند) در حالي كه واقعيت بر خـالف آن   اهللا مي( ي چيزي بگويد: ديدم كه هر كس درباره

داند كه من فالن كـار را   اهللا مي( شود. هرگاه بگويي: كافر است و از دين خارج مي، باشد
معناي اين سـخن ايـن اسـت كـه اهللا از آن     ، انجام نداده ام) در حالي كه انجام داده باشي

داند كه من با فالني مالقات نكرده ام) در حالي  اهللا مي( گويي: وقتي كه مي است.خبر  بي
خبـر   اهللا از آن چه اتفـاق افتـاده بـي    به تصور چنين فردي)( ! در واقعاي كردهكه مالقات 

     شود. كافر مي، است. بديهي است كه هر كس داشتن آگاهي و علم را از اهللا نفي كند
آن را انكار  مجادله كيند اگر علم با قدريه  ي  بوسيله( : يند گو  مي  ي قدريه در باره شافعي 

با اقرار خودشان مغلـوب  ، اقرار كنند اهللا  داشتن علم براي   و اگر به ، شوند كافر مي  كردند
(رند)خو ميشده و شكست 

188F

1(. 
بزند  چنين حرفي   فردي گاه  داند) هر مي اهللا ( جمله ي  كه: گفتن ي سخن اين  صه خال

حرف بسيار خطرناكي زده و بدون شك حرام ، آن باشد واقعيت بر خالف كه  در حالي
  اش چرا كه در گفته، ندارد  ايرادي ، اگر حرفش درست و مطابق با واقعيت باشد ،است

 ي يس در سوره  طور كه از قول پيامبران همان، و اهللا بر هر چيز دانا است  صادق است

﴿ آمده:                ﴾] :داند كه ما  گفتند: اهللا مي« ]١٦يس

 . »بسوي شما فرستاده شده ايم
    )49ص/( شيخ ابن عثيمين: الفاظ و مفاهيم في ميزان الشريعة

      مومنم!) بخواهد من  اگر اهللا ( ي ] گفتن جمله102[

                                                            
 شود. مراجعه 302شرح عقيدة الطحاوية ص/ -1
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 چيست؟  ، اهللا من مؤمنم گويد: انشاء حكم فردي كه مي س:

  نامند را علما استثناي در ايمان مي اين مسئله ، اهللا من مؤمنم گويد: انشاء اين كه مي ج:
 و بحثي تفصيلي دارد:

چـون  ، كه حرام و حتي كفر اسـت   اگر منشأ اين استثنا شك در اصل ايمان باشد اول:
 كند.   و شك آن را نفي مي قطعي است   ايمان امري

، گواهي بر محقق نمودن ايمـان در گفتـار  ، ي نفس اين حرف را از بيم تزكيه اگر دوم:
اين به خاطر بيم از چيزهاي ممنوع و ناجـايز واجـب اسـت. يعنـي     ، و اعتقاد بزند رفتار 

رفتـار و  ، داراي ايمان حقيقي و كاملي نيستم كه بتوانم تمام گفتار  يد: بندهگو ميشخصي 
 نين شرع انطباق دهم.مسايل اعتقادي خودم را با قوا

يـا بيـان   ، استثنا) تبرك جستن با ذكر مشيئت اهللا( اگر هدف از گفتن اين سخن سوم:
بـا چنـين   ، و خواست اهللا است  اراده كه آنچه در قلب اوست با  باشد   نيت علت يا به اين 

با تحقـق چيـزي كـه     -نيتي جايز است. و معلق نمودن بدين صورت به هدف بيان علّت
چرا كه تعليق بدين صورت در مسايلي كه محقق شده ، منافاتي ندارد، وابسته استبه آن 

 است وجود دارد.

﴿: فرمايد تعالي مي كه اهللا مانند: اين            

           ﴾ :۲۷[الفتح[ 

شويد در نهايت امنيـت   شما به خواست اهللا وارد مسجد الحرام مي ي همهبطور قطع «
 .  »ايد... و در حالي كه سرهاي خود را تراشيده يا كوتاه كرده

هصلَّى  پيامبر لَّم  اللـَّ سـو هلَياهللا بكـم  إن شـاء«فرمايـد:   در دعـاي زيـارت قبـور مـي     ع

م پيوست). به اين ترتيب روشن شد كه به طور به خواست اهللا به شما خواهي(: »الحقون

مطلق حكم كردن در مسئله ي استثنا در ايمان درست نيست: بلكه بايد با همين شـرح و  
 حكم شود.، تفصيلي كه ذكر شد

 )10( ص، ألفاظ و مفاهيم في ميزان الشريعة -الشيخ محمد بن عثيمين      
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 آيةاهللا..)، حجةاهللا( هاي ] حكم لقب103[

 و آيةاهللا چيست؟، حجة االسالم، هايي مانند: حجةاهللا لقب حكم س:

حجتـي   تعـالى چـون اهللا  ، جديد و ناشايست است، ها خود ساخته اين گونه لقب ج:
معناي عام آن باشـد كـه همـه     »آيةاهللا«جز رسوالن بر بندگانش ندارد. البته اگر منظور از 

 گيرد.   چيز را در بر مي
در هـر چيـز بـراي او تعـالي     » آيـة   و في كل شـيء لـه  «گويد: طور كه شاعر مي همان

(كه بيانگر يكتايي و يگانگي اوست) »تدل علي انه واحد«يست ها آننش
189F

1(. 
ي) خارق العاده است چنين  ها آننش(آيه و ، اما اگر منظور اين است كه فرد مورد نظر

كم براي افـراد  حا، قاضي، مفتي، عالم، البته گفتن، آيد چيزي فقط از دست رسوالن بر مي
 شايسته ايرادي ندارد.

 )11( ص، ألفاظ و مفاهيم في ميزان الشريعة -الشيخ محمد بن عثيمين      

 خواهيم كه تقدير را عوض كني...؟! ما از تو نمي، ] حكم گفتن: بار الها104[

خـواهيم كـه    گويند: پرودگارا ما از تو نمـي  شنويم بسياري از مردم در دعا مي مي س:
ي؟ كنـ  ميخواهيم در تقديرت نسبت به ما لطف و نر ليكن از تو مي، ا عوض كنيتقدير ر

 صحت اين تا چه حد است؟ 
بلكـه فقـط   ، خواهيم كه تقدير را عوض كنـي  از تو نمي، گويند بار الها اين كه مي ج:

چرا كه دعا تقـدير را  ، ي اين دعا حرام و نارواستكن ميخواهيم در آن نسبت به ما نر مي

دُّ « فرمايد: طور كه پيامبر مي ند همانك عوض مي رُ ـالَ يَ اءُ الْ عَ رَ إِالَّ الدُّ دَ تقدير را جز دعا ( »قَ

(كند) عوض نمي
190F

2(  . 

                                                            
 اند. اين شعر از ابوالعتاهيه است، اما برخي آن را به لبيد بن ربيعة نسبت داده -1
»  مصـنف «) و قال: حسن غريب) و ابن ابي شيبه در2139و ترمذي  ( ،) با زيادي280/ 5احمد در مسند  ( -2

ايـن مـورد    )، و آن را صحيح دانسته و ذهبي بـا او در 1814(  1/670» مستدرك« )،  حاكم در 29867(
 موافق است.
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طلبـد و   كنـد اهللا را بـه مبـارزه مـي     رسد فردي كه اين گونه دعـا مـي   چنان به نظر مي
ي اسـت  خواهي مقدر كن اما با لطف و نرمي؟ اين در حال گويد: هر طور و هر چه مي مي

خـواهم بـه مـن رحـم      از تو مي، بطور قطعي باشد وبگويد: خداوندا انسانكه بايد دعاي 
ا ايـن  ، برم و مانند اين دعاها از اين كه مرا عذاب كني به تو پناه مي، خداوندا، كني كـه   امـ

خـواهي   اي دارد؟ وقتي نمي خواهم تقدير را عوض كني... دعا چه فايده بگويد: از تو نمي
كند. و چه بسـا كـه    دعا تقدير را عوض مي  چرا دعا؟ حال آن كه اين، ض شودتقدير عو

بـه هـر   ، اهللا تعالي چيزي را مقدر كند و سپس براي آن سببي قرار دهدكه مـانع آن شـود  
واجـب   انسـان حال آنچه كه مهم است اين است كه چنين دعايي جايز نيسـت و بـراي   

گونـه دعـا    كه از هر كس بشـنود ايـن   است از چنين دعايي خود داري كند و الزم است
 او را نصيحت نمايد كه اين طور دعا نكند.، كند مي

 )111مسألة/( الفاظ مفاهيم في ميزان الشريعة -شيخ ابن عثيمين       

 ] حكم استدالل به تقدير در ارتكاب گناهان105[

بدبختي يا گويد:  ي گناهكاري كه با استدالل به تقدير مي نظر جناب عالي در باره س:
 نيكبختي من از پيش نوشته شده؛ چيست؟

راست ، نيكبخت و بدبخت بودنش نوشته شده است، گويد اين كه مي، از نظرمن ج:
نوشته است كه  گويد. اما آيا او بر اين امر مجبور است؟ و آيا يقين دارد كه اهللا تعالي مي

ا چه چيزي نوشته شده براي م، دانيم حقيقت اين است كه همه ما نمي  او بدبخت است؟
، داند كه اعمال او بد خواهد بود وقتي نمي، مگر بعد از آن كه اعمال را انجام دهيم، است

پس بايد قبل از انجام عمل چنين تصور كند كه اهللا تعالي او را ، مگر پس از انجام اعمال
ناهان به از نيكان نوشته است و اعمال نيكان را انجام دهد. وانگهي چنين فردي كه در گ

، كند هاي مادي و دنيايي خود به تقدير استدالل نمي كند در مصلحت تقدير استدالل مي
اي براي رسيدن به مقصود  زند و از هر وسيله بيني كه دست به هر كاري مي لذا او را مي
تعالي استدالل به تقدير را باطل اعالن  كند اهللا كند و به تقدير استدالل نمي استفاده مي
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﴿ فرمايد: است و ميكرده                    

   ﴾ :۱۶۵[النساء[ 

پيامبراني كه بشارت دهنده و بيم دهنده بودند. تا بعد از اين حجتي بـراي مـردم بـر    «
 .»بود عد از رسوالن ميقبل و ب، بود اهللا باقي نماند) اگر تقدير دليل و حجتي مي

 باطل نمود.، ندنمود ميو اهللا تعالي استدالل مشركاني را كه به تقدير استدالل 

﴿ گفتند: مشركين مي                         

                ﴾ :اگر اهللا «  ]۱۴۸[األنعام

كرديم و  و نه چيزي را تحريم مي، ورزيديم و نه پدران ما نه ما شرك مي، خواست مي
ها را  تا آن كه عذاب، گفتند نيز همين گونه دروغ مي، بودند ها آنكساني كه پيش از 

 .»...چشيدند
 )  46( ص، ةألفاظ و مفاهيم في ميزان الشريع -الشيخ محمد بن عثيمين      

 ] گفتن: روزگار بد و زندگي تلخ106[

چيسـت؟ ايـن   ، گويند: روزگار بد و زنـدگي تلـخ اسـت    حكم اين سخن كه مي س:
گرفتار و شرح مشكالت و فشارهايي كـه در زنـدگي بـر     انسانجمله را براي بيان حال 

 گويند. حكم آن چيست؟ مي، گذرد فرد مي
جايز نيست؛ چون اهللا تعـالي  ، ه روزگار باشداگر به نيت دشنام دادن و بدگويي ب ج: 

رُ «فرمايد:  در حديث قدسي مي هْ ا الـدَّ نَ أَ رَ وَ هْ بُّ الدَّ مَ يَسُ ذِينِي ابْنُ آدَ ؤْ آدمي زاد مرا آزار (: »يُ

(حال آن كه روزگار من هستم)، دهد روزگار را دشنام مي، دهد مي
191F

1( . 
 ل خود بگويد ايرادي ندارد.اگر اين جمله را فقط به نيت خبر دادن از وضع و حا

 )28( ي ابن عثيمين ـ الفاظ و مفاهيم في ميزان االسالم ـ مسئله       

 ] حكم گفتن:آخرت دور است!107[
                                                            

 )2246) و مسلم  (7491، 6181، 4826بخاري  ( -1
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منظور اين است كـه چـون قيامـت دور    ( آخرت دور است چيست؟:حكم گفتن س:
 است پس نبايد به فكر آن باشيم)

را به سـوي آن   انساناست كه شيطان گفتن چنين سخني در واقع فردا فردا كردن  ج:
اما در حقيقت اين سخن دروغ است؛ چـون  ، گويد: آخرت دور است دهد و مي سوق مي

ميرد قيامت وي  ي كه ميانسانشود. به اين ترتيب هر  آغاز مي انسانآخرت از زمان مرگ 
و شود آيا تا شب زنده است يـا خيـر    داند كه وقتي صبح مي نمي انسانشود و  شروع مي

نداشته باشد و بميرد چنين سخني  زندگي چه بسا كه شب زنده باشد و اما تا صبح مجال
 باطل است چراكه:

دارد و توفيـق   را به تسويف و كار امروز را به فردا موكول نمـودن وا مـي   انساناوالً:  
 نمايد. توبه را از او سلب مي

شـود و   رگش آغاز مـي ثانياًً: چنين حرفي دروغ است؛ چون آخرت هر كس از زمان م
انـد: هـر    گيرد به همين علت است كه علما گفتـه  فرد با مرگش در جهان آخرت قرار مي

 گردد. كس بميرد قيامتش آغاز مي

 )29( مسأله ي، ألفاظ و مفاهيم في ميزان الشريعة -الشيخ محمد بن عثيمين   



 

 سحر و ساحران  فصل سوم:

 دارد. واقعيت] سحر 108[

 دارند؟ واقعيتدو آيا سحر و جا س:

دارد و مؤثر است؛ ليكن اين كه چيزي را تغيير  واقعيتترديدي نيست كه سحر  ج:
ي اهللا تعالي  به فرموده، ندارد واقعيتخياالت است و ، دهد و ساكني را متحرك گرداند

﴿ فرمايد: در ماجراي جادوگران آل فرعون دقت كنيد! آن جا كه مي     

           ﴾ :۱۱۶[األعراف[ 

 »مردم را چشم بندي كردند و ترساندند و سحري عظيم پديد آوردند، با سحر«

﴿ فرمايـد:  و مي           ﴾  :مـردم را  « ]۱۱۶[األعـراف

 ه مردم را چشم بندي كردند؟  چگون »چشم بندي كردند و ترساندند
 نگاه ها آنعصا و جوب دستي) ( هاي ها و چوب اين از زماني بود كه مردم به طناب

﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي، روند كردند كه اژدها هستند و راه مي تصور مي، كردند مي  

         ﴾ :۶۶[طه[ 

 .»كنند حركت مي ها آنن چنان به نظرش آمد كه بر اثر سحرشا«
در حقيقت سحر در تغيير اشيا و بـه حركـت در آوردن چيزهـاي بـي حركـت يـا از       

كند و بـر فـرد جـادو     اما در اين كه جادو مي تاثير ندارد ، ي متحرك حركت انداختن اشيا
تـأثيري  ، يندب گذارد تا جايي كه چيز ساكن را متحرك و متحرك را ساكن مي شده اثر مي

دارد و روي بدن و روان فرد جادو شـده تـأثير    واقعيتبنابراين سحر  بسيار آشكار دارد؛ 
 گذارد و چه بسا كه وي را هالك كند. مي

 )132، 2/131( المجموع الثمين  ابن عثيمين ـ             

 است؟ واقعيت] آيا سحر 109[

 آيا سحر حق است؟  س:
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آن اين است كه جادو گران شياطين را عبادت اقعيت ودارد و واقعيتى آري سحر  ج:
كنند شياطين هم در كارهايي كه جادوگران قصد انجام آن را  اطاعت مي ها آننموده و از 

كنند واهللا تعالي به شياطين قدرت و توانايي داده است كـه بـا    مي  هم كاري ها آندارند با 
 دهند. آن كارهاي شگفت انگيزي انجام مي

 )56( ص، الرقي ومايتعلق بها –فتاوي العالج بالقران و السنة -ن جبرينشيخ اب    

چيست و هر ، گيري از روي ستارگان) فال( بيني طالع ، گري افسون، ] فرق بين سحر11[
 رد؟دا مييك چه حك

.. آيا ميانشان در معني اخـتالف هسـت؟   .طالع بيني و فالگيري، افسونگري، سحر س:
 آيا حكمشان يكسان است؟

اعـم از  ، هايي است كه جادوگران به قصد تأثير بر افراد ها وگره دم، ها : تعويذسحر :ج
كفر و عملي پليد و مرضي ، دهند. سحر بيماريها يا جدايي بين زن و مرد انجام مي، مرگ

زشت است كه در جامعه رواج دارد. بايد ريشه كن شود تا مسـلمانان از شـر آن راحـت    
 وآسوده گردند.

حسـن   بـن  عبـدالرحمان  شيخ .گيري جن ي بكار عاي علم غيب است بوسيلهاد كهانت:
افتد چيزهايي است كـه   نويسد: بيشتر مسايلي كه در كهانت اتفاق مي مي» فتح المجيد«در

دهند.  خبر مي، افتد ي خويش از اشياي پنهاني كه در زمين اتفاق ميانسانجنها به دوستان 
ت اسـت بسـياري از مـردم بدينوسـيله فريـب      كند كه كشف و كرام فرد جاهل تصور مي

دهد ولـي و دوسـت اهللا    اي كه از قول جن خبر مي كنند خبر دهنده خورند و گمان مي مي
(در حالي كه اين فرد از دوستان شيطان است، است تعالى

192F

1(. 
گران جايز نيسـت. مسـلم در صـحيح خـود از يكـي از       رفتن به نزد كاهنان و افسون

هُ «صلي اهللا عليه وسلم فرمود:  كند كه پيامبر ت ميهمسران پيامبر رواي أَلَ ا فَسَ افً رَّ نْ أَتَى عَ مَ

                                                            
 306فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص / -1
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ةً  يْلَ بَعِنيَ لَ ةٌ أَرْ الَ هُ صَ بَلْ لَ قْ ْ تُ ءٍ ملَ ْ نْ يشَ ي چيـزي از   هر كس به نزد كاهني برود و دربـاره (: »عَ

(شود) چهل شب نماز او قبول نمي، او سؤال كند
193F

1(. 

هُ «فرمود:   پيامبر صلي اهللا عليه وسلم  كه  كند مي  ابوهريره روايت ـأَلَ ـا فَسَ افً رَّ نْ أَتَـى عَ مَ

ةً  يْلَ بَعِنيَ لَ ةٌ أَرْ الَ هُ صَ بَلْ لَ قْ ْ تُ ءٍ ملَ ْ نْ يشَ ي  هر كـس بـه نـزد كـاهني بـرود و از او دربـاره      «: »عَ

 .)194F2(»شود چيزي سؤال كند نمازش چهل روز قبول نمي

ا «هللا عليه وسلم فرمود: كند كه پيامبر صلي ا ابوهريره روايت مي افً رَّ نًا أَوْ عَ اهِ نْ أَتَى كَ مَ

دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لَ عَ نْزِ رَ بِامَ أُ فَ دْ كَ قَ ولُ فَ قُ هُ بِامَ يَ قَ دَّ هر كس به نزد كاهني برود و او را در آنچه (: »فَصَ

 كفر ورزيده است)، قطعاً به آنچه بر محمد نازل شده، كند گويد: تصديق مي
(اند احمد و ترمذي روايت كرده، اوداين حديث را ابود 

195F

3(. 

ـرَ «فرمايد:  پيامبر صلي اهللا عليه وسلم مي فَ دْ كَ قَ ولُ فَ قُ هُ بِامَ يَ قَ دَّ ا فَصَ افً رَّ نًا أَوْ عَ اهِ نْ أَتَى كَ مَ

دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لَ عَ نْزِ گويـد:   ي بـرود و او را در آنچـه مـي    گير هر كس به نزد كاهن يا فال( : »بِامَ أُ

 كفر ورزيده است)، قطعاً به آنچه بر محمد صلي اهللا عليه وسلم نازل شدهتصديق كند 
به روايت سنن اربعه و حاكم. حاكم گويد: اين روايت مطابق شرط شـيخين صـحيح   

(است
196F

4(. 
كند كـه مـال    ي شواهد و قراين استنباط مي كسي است كه بوسيله بغوي گويد: عرّاف

 اند: عرّاف وكاهن يكي هستند. و گفته يا حيوان گم شده و... كجاست دزديده شده و

                                                            
 2230مسلم ش/ -1
) از يكي از همسران پيامبر ايـن  380/5به روايت ابوهريره با اين لفظ آن را نديدم؛ ليكن در مسند احمد ( -2

ولُ فَصَ (روايت وجود دارد، اما در آن آمده:   قُ هُ بِامَ يَ قَ )(به جاي   )دَّ ءٍ ْ نْ يشَ هُ عَ أَلَ  فَسَ

اسـت، بلكـه بـا اضـافه و يـا اخـتالف در مـتن          كسي از سه منبع مورد اشاره با اين الفـاظ روايـت نكـرده    -3
، ابـن  135،ترمـذي / 3904)و ابـوداود / 429/2اند كه در معنا تاثيري نـدارد. ر.ك. مسـند احمـد (    آورده

 صحيح دانسته است.آن را  3304ي در صحيح سنن ابوداود /و آلبان 639ماجه / 
گير) را قبل از كاهن ذكر كرده  (فال  ذهبي، او را تاييد كرده، البته عرّاف و حاكم اين را صحيح دانسته -4

 ).15( 1/8است. مستدرك حاكم 
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منجم[طالع بين]و ، شيخ االسالم ابن تيميه رحمه اهللا گويد: عرّاف نامي است كه كاهن
زننـد؛ اطـالق    هاي مختلـف بـراي شـناخت اشـيا حـدس مـي       ي راه رمال و... كه بوسيله

(شود مي
197F

1(. 
ت سـتارگان و  ي تغييـر و تحـوالت در حركـ    طالع بيني) اين است كه بوسيله(تنجيم 

كنند؛ اين از اعمال جاهليت است و اگر فـرد بـر    سيارگان در حوادث زميني استدالل مي
 شرك اكبر است.، اين باور باشد كه ستارگان در نظام هستي دخل و تصرفي دارند

 )57، 2/56( المنتقي-شيخ صالح الفوزان               

 آيد؟ موارد از طالع بيني به حساب مي ستاره شناسي... آيا اين، ] حكم آموزش هندسه111[

ماههـا روزهـا و علـم    ، سالها شناخت شمارش، شناسي حكم ياد گيري علم ستاره س:
 هواشناسي براي شناخت زمان باريدن باران و كشت و زراعت و غيره چيست؟

آيد؛ بلكـه از نـوع علـم و دانشـي      طالع بيني) به حساب نمي(امور از تنجيم  اين -ج
فتن آن مباح و جايز است. اهللا تعالي خورشيد و مـاه را آفريـده اسـت تـا     است كه فراگر

 ها) مشخص شود. ها وسال روزها و ماه( شمار

﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي                     

        ﴾ :٥[يونس[ 

و بـراي آن منزلگـاهي   ، قرار داد و ماه را نور، او ذاتي است كه خورشيد را روشنايي«
 .»ها و حساب كارها را بدانيد مقدر كرد تا عدد سال

يعنـي دانشـي كـه     –شـود.   مـي  ناميـده  »: علم تسيير«و اين علم و دانش در اصطالح 
 .شوند ي آن امور تسهيل و آسان مي بوسيله

(خطابي
198F

قابل دريافت اسـت  ، مشاهده و خبر  ي شناسي كه به وسيله گويد: علم ستاره )2
 جـزو علـوم ممنـوع نيسـت.....    ، كنند مي  و با آن زوال خورشيد و جهت قبله را شناسائي

                                                            
 )173/35وي (  ) والمجموع الفتا310-309فتح المجيد ص ( -1
 393شرح كتاب التوحيدص تيسير العزيز الحميد،  -2
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 واهللا اعلم)(
 گان به هدف شناخت جهات مختلف ايرادي ندارد. استدالل از ستار 

﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي            ﴾ :۱۶[النحل[ 

 .»شدند مي راهنمايي  ها آنستارگان به  ي  است كه آنان بوسيله هايي ونشانه«
(ابن رجب

199F

يـابي و   ي نيـاز بـه قصـد راه    بـه انـدازه  » تسـيير «گويد: يادگيري علم  مي )1
يـادگيري بـيش از   و نيـازي بـه   ، جمهـور مبـاح اسـت     گـاه  از ديد، ها شناخت قبله و راه

 را فراگرفت. ها آنضرورت نيست؛ زيرا علوم مهمتري وجود دارد كه بايد 
(امام بخاري

200F

گويد: قتاده گويد: اهللا تعالي اين سـتارگان را بـراي    در صحيح خود مي )2
مـي   هـا  آنهايي كه بوسيله ي  سه هدف آفريده است. زينت آسمان زدن شياطين و نشانه

بدون ترديد كـه اشـتباه   ، مود. هر كس تفسيري غير از اين بفهمدتوان راهها را شناسايي ن
 كرده و بدون علم و دانش خود را به مشقت و تكليف انداخته است.

(شيخ سليمان بن عبداهللا
201F

ستاره شناسي) از قرآن گرفته شده است كه (گويد: علم   مي )3

 ﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي                      ﴾

 ]۵[امللک: 
 هـا  آنهـاي فروزانـي زينـت بخشـيديم و     بدون ترديد مـا آسـمان دنيـا را بـا چـراغ     «

 .»ها] را تيرهايي براي زدن شياطين قرار داديم [شهاب

﴿ فرمايد: و مي           ﴾۱۶: [النحل[ 

 .  »ي ستارگان هدايت شوند هايي قرار داد و[تا شب هنگام] بوسيله آيه و نشانه«
هـا و شـهرها    يابي به جهت هايي براي دست يعني: نشانه» وعالمات» فرمايد: اين كه مي

چون از مسايل غيبي است. و فقـط  ، اما شناخت دقيق زمان بارش باران غير ممكن است

                                                            
 مرجع سابق. -1
 بصورت معلق. 3198بخاري بعد از حديث ش/ -2
 388تيسير العزيز الحميد ص/ -3
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ع دارد و مرتبط دانستن بارش باران به تغيير و تحوالت سـتارگان از  اهللا تعالي از آن اطال
ي ستارگان و از مسايل جاهليت اسـت. شـناخت هنگـام كاشـت      نوع طلب باران بوسيله
ي علم رياضي وحسـاب شـناخته    گردد كه بوسيله هاي سال بر مي مزارع به شناخت فصل

 »واهللا اعلم!«شود.  مي
 )48، 1/47( اب الدعوة الفتاويكت، شيخ صالح فوزان          

 ] حكم آموزش سحر112[

 سحر چيست؟ و حكم آموزش آن چيست؟ س:

اند: سحر در لغت: عبـارت اسـت از هـر چيـز مخفـي و       ي سحر گفته علما درباره ج:
اي كه تأثير آن پوشيده باشد و مردم از  ظريفي است كه سبب آن نامشخص باشد. به گونه

گري) و حتي تأثير سخن  افسون( ين مفهوم طالع بيني وكهانتخبر باشند. سحر با ا آن بي

نْ «شود. پيامبر صلي اهللا عليه وسلم فرمود است:  و فصاحت را نيز شامل مي ــإِنَّ مِ بَيَانِ الْ

ا رً حْ (ها سحر هستند) برخي از سخن(: »لَسِ
202F

1(. 

توان گفت: سحر عبارت از هر چيزي است كه بـا تـأثير نامشـخص     به اين ترتيب مي
، تعويـذها ( اند. كـه:  اما در اصطالح برخي سحر را اين گونه تعريف كرده( صورت گيرد.

كند و  گذارد؛ عقل را سلب مي ها و گرههايي است كه بر دلها و عقلها و بدنها تأثير مي دم
انـدازد و بـدن را بيمـار     آورد و بين شخص و زنش جدايي مي محبت و تنفر را پديد مي

(گيرد ر را از فرد ميگرداند و نيروي فك مي
203F

2(. 
ي براي  وسيله ا، آموزش سحر حرام و حتي كفر است؛ زماني كه آموزش سحر

﴿ فرمايد: همكاري و اشتراك با شياطين باشد. همان طور كه اهللا تعالي مي    

                              

                                                            
 )869) و مسلم (5768-5146بخاري ش ( -1
 ) وجود دارد.164/4ابن قدامه  (» الكافي«به همين معنا در -2
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            ﴾ :۱۰۲[البقرة[ 

خواندنـد پيـروي كردنـد.     و [يهود] از آنچه شياطين در عصر سليمان بـر مـردم مـي   «
و بـه مـردم   ، سليمان هرگز [دست به سحر نيالوده] كافر نشد؛ ولي شياطين كفر ورزيدند

نـازل شـد   » مـاروت «و» هـاروت «شته بابـل  سحر آموختند و [نيز يهود] از آنچه بر دو فر
گفتنـد:   دادند؛ مگر اين كه از پيش بـه او مـي   پيروي كردند. و به هيچ كس چيزي ياد نمي

آموختنـد كـه    مطالبي را مـي ، از آن دو فرشته ها آنكافر نشو! ولي ، ي آزمايشيم ما وسيله«
توانند بـدون   اه نميميان مرد و همسرش جدايي بيفكنند ولي هيچ گ، ي آن بتوانند بوسيله

گرفتند كـه بـه آنـان زيـان      هايي را فرا مي قسمت ها آني زيان برسانند انسانبه ، اجازه اهللا
دانستند هر كس خريدار اين گونه متاعي باشد در  داد. و مسلماً مي رسانيد و نفعي نمي مي

د اگر اي نخواهد داشت و چه زشت و ناپسند بود آنچه خود را به آن فروختن آخرت بهره
 .»دانستند مي

ي شـريك قـرار دادن    بايد دانست كه آموزش و يادگيري اين نـوع سـحر كـه وسـيله    
ظلم و دشمني با ، كفر است. به كارگيري اين نوع سحر نيز كفر، گيرد شياطين صورت مي

خلق اهللا است. به همين علت است كه جادوگر به خاطر مرتد شدن و يا به عنـوان يكـي   
شود. اگر سحرش از نوعي باشد كه به خاطر آن كافر  شتن مجازات مياز حدود الهي با ك

ي كفر نرسـد   شود. اما اگر سحر او به درجه كشته مي، مرتد و كافر شده است شود. چون
شود تا شرارت وآزارش از مسـلمانان دفـع    به عنوان اجراي يكي از حدود الهي كشته مي

 گردد.
 )131-2/130( ينابن عثيمين المجموع الثم             
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 هيچ نوعي از سحر مباح نيست، ] حقيقت سحر113[

 لطفاً حقيقت سحر را توضيح دهيد. آيا سحر مباح وجود دارد؟ آيـا انجـام سـحر    س:
 گرداند؟ جادوگري) فرد را از دين اسالم خارج مي(

سحر عبارت است از هر چيزي مخفي و ظريفي است كه سبب آن پوشيده باشد.  -ج
ي مقدسي) تعريـف كـرده چنـين اسـت.      قدامه موفَّق الدين ابن ( طور كه حقيقت سحر آن

گـذارد و بـه    شود كه بر روان و بدن تأثير مي و گرههايي گفته مي، دمها، ها سحر به تعويذ
ي آن بـين شـخص و    ميـرد. و بوسـيله   شود و يـا مـي   جادوشده) بيمار مي( سبب آن فرد

ر حـرام اسـت و هـيچ چيـزي از آن مبـاح      اندازند..) تمام انواع سح همسرش جدايي مي
 نيست.

 ﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي                  ﴾

 ]۱۰۲[البقرة: 
اي  دانستند هر كس خريـدار ايـن گونـه متـاعي باشـد در آخـرت بهـره        و مسلماً مي«

 .»آنچه خود را به آن فروختند نخواهد داشت و چه زشت وناپسند بود
 يعني: هيچ بهره و پاداشي ندارد.

گويد: منظور اين اسـت كـه جـادوگر هـيچ دينـي       حسن بصري در تفسير اين آيه مي
(ندارد

204F

1(. 
آن  اين آيه بيانگر تحريمِ سحر و كفرِ جادوگر است. رسول اهللا صلي اهللا عليـه وسـلم  

 .)205F2(ترا از هفت گناه نابود كننده بشمار آورده اس
كشتن جادوگر واجب است. و حكم كشتن جـادوگر از سـه تـن از اصـحاب پيـامبر      

، به صحت ثابت است وآن سه تن عبارتند: از عمـر رضـي اهللا عنـه   ، صلي اهللا عليه وسلم
(و جندب رضي اهللا عنه، حفصه رضي اهللا عنها

206F

3(. 

                                                            
 )1/144تفسير ابن كثير ( -1
 )89( ) ومسلم6857-2766/5764بخاري  ( -2
 )9/35ديگران .ر.ك.المغني ابن قدامه  ( -3
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را از ديـن  يادگيري و شغل جادوگري كفر به اهللا است كه فرد ، به اين ترتيب آموزش
واجب است تا مـردم از شـر سـاحر    ، گرداند. كشتن جادوگر به شرط ثبوت آن خارج مي

 كند. چرا كه جادوگر كافر است و شرارت او به اجتماع سرايت مي، راحت شوند
 )2/59( المنتقي -شيخ صالح الفوزان                

اديث پيامبر صلي اهللا عليه سحر را ياد بگيريد و به آن عمل نكنيد) از اح(ي:  ] جمله114[
 نيست وسلم

سحر را ياد بگيريد وبه آن عمل نكنيد) چيست؟ چون ( اند: منظور از اين كه گفته س:
 گويند: اين حديثي ضعيف است؟ برخي از مردم مي

برابر است كه به هدف عمل به آن و يا حفاظت از آن ، يادگيري سحر حرام است ج:
 فرمايد: صريح كرده كه يادگيري آن كفر است و ميباشد اهللا تعالي در كتاب خود ت

﴿                                   

                ﴾ :۱۰۲[البقرة[  

هاروت و ماروت نازل شد ، ي بابل م سحر آموختند و از آنچه بر دو فرشتهو به مرد«
گفتند: مـا   مگر اين كه از پيش به او مي، دادند پيروي كردند و به هيچ كس چيزي ياد نمي

 .»ي آزمايش هستيم كافر نشو! وسيله
پيامبر صلي اهللا عليه وسلم تصريح كرده است كه سحر يكي از گناهان كبيره اسـت و  

ـبْعَ «فرمايد:  تور داده است كه از آن اجتناب كنند و ميدس تَنِبُوا السَّ ــاجْ اتِ الْ وبِقَ از (: »...مُ

(هفت چيز هالك كننده اجتناب كنيد...)
207F

 بر شمرده است. ها آنو سحر را يكي از  .)1

ـحَ «ي سنن و در نسائي آمده:  ها در كتاب  ـدْ سَ قَ ـا فَ ـثَ فِيهَ مَّ نَفَ ةً ثُ دَ قْ دَ عُ قَ نْ عَ ـنْ مَ مَ رَ وَ

كَ  َ دْ أَرشْ قَ رَ فَ حَ جادو كـرده اسـت و هـر    ، اي بزند وسپس در آن دم كند هر كس گره(: »سَ

(كس جادو كند بطور قطع شرك ورزيده است
208F

1(. 

                                                            
 تخريج آن در فتواي قبلي ذكر گرديد. -1
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دانـيم بعنـوان    سحر را ياد بگيريد وبه آن عمل نكنيد) تا جايي كه مـا مـي  (ي:  و جمله
 حديث صحيح و يا ضعيف روايت نشده است.

 اهللا التوفيق وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه وسلموب         
 )587/( فتاوي اصالح بالقرآن والسنة. الرقي ومايتعلق بها ص، اللجنة الدائمة    

 ] حكم سؤال كردن از جادوگران و افسونگران115[

، در برخي مناطق يمن كساني بنام سيد وجود دارنـد كـه كارهـايي خـالف ديـن      س:
هـاي صـعب    تواننـد بيمـاري   كنند كه مي دهند و ادعا مي گري و.... انجام مي مانند: افسون

شـان را    يا زبان، زنند شان خود را خنجر مي العالج مردم را شفا دهند و براي اثبات ادعاي
گردد بدون آن كه ضـرري   بر مي ي بريده زبان) به جاي خود تكه( كنند و دوباره قطع مي

خواننـد و اينـان    خوانند؛ اما برخي ديگر نماز نمـي  ها نماز مي برسد. برخي از اين ها آنبه 
ا ازدواج ديگـران را بـا      ي خود را براي خود روا مي ازدواج با زنان غير از قبيله داننـد. امـ

يا اهللا يا فالن!) نـام  ( گويند: دانند. هنگام دعا براي بيماران مي ي خود ناجايز مي زنان قبيله
زننـد و در گذشـته مـردم اينـان را      برند و صدا مـي  ويش را مييكي از پدران و اجداد خ

را مردان  ها آندانستند و حتي  يي غير عادي و مقرب درگاه اهللا ميها انسان، محترم، بزرگ
ناميدند!؟ اما هم اكنون مردم به دو دسته هستند؛ برخي از دانشجويان و جوانان با  خدا مي

سودان هسـتند هنـوز بـا آنـان      گر كه پير مردان و بيكنند. اما برخي دي ها مخالفت مي اين
 ارتباط دارند.

 باره بيان فرماييد؟ از شما استاد بزرگوار تقاضا داريم كه حقيقت را در اين
شـان منكـر و كارهـايي كـه      هايي هستند كـه اعمـال   شان از صوفي ها و امثال اين -ج

                                                                                                                                                       
به روايت ابـوهريره رضـي اهللا عنـه بـا      1469» اوسط«) با زيادتي در آخر حديث طبراني در4079نسائي  ( -1

حسـن اسـت.    گويد كه حـديث  ) و مي69/3سندي كه ايراد  (لين) دارد. ابن مفلح در االداب الشرعيه  (
) 3578( 9/2حصـين، بـزار در مسـند خـود      به مانند: اين و بيشتر از اين در حديثي بر روايت عمـران بـن  

) گويد: رجال آن بجز اسحاق بن ربيع كـه ثقـه اسـت، رجـال     117/5آورده است و در مجمع الزوائد  (
 صحيح هستند.   
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تند كـه پيـامبر صـلي اهللا عليـه     گران هس گيران و افسون كنند باطل است و اينان از فال مي

عِـنيَ «  فرموده است: ها آني  وسلم درباره بَ ةٌ أَرْ ـالَ هُ صَ بَلْ لَ قْ ْ تُ ءٍ ملَ ْ نْ يشَ هُ عَ أَلَ ا فَسَ افً رَّ نْ أَتَى عَ مَ

ةً  يْلَ  »لَ

نمـاز چهـل روز او   ، ي چيزي سـوال كنـد   هركس نزد فال گيري برود و از او درباره(
(شود) قبول نمي

209F

1(. 
ها هستند و  ادعاي علم غيب دارند و در خدمت جن ها آنب است كه اين بدان سب

دهند. اهللا  سحر حقايق را بر مردم دگرگون جلوه مي كنند و با انواع ها را عبادت مي جن

﴿ فرمايد: ها مي ي اين تعالي در داستان موسي و فرعون درباره          

                ﴾ :۱۱۶[األعراف[ 

چشـمان مـردم را   ، كه[وسايل سحر خود را] افكندنـد  گفت: شما بيفكنيد! و هنگامي«
 .»و سحري عظيم پديد آوردند، را ترسانيدند ها آنجادو[چشم بندي] كردند و

سؤال كند بدليل حديث فوق و  ها آنايد از لذا نبايد كسي نزد چنين افرادي برود و نب

ـرَ «فرمايد:  اين سخن پيامبر صلي اهللا عليه وسلم مي فَ ـدْ كَ قَ ولُ فَ قُ هُ بِامَ يَ قَ دَّ نًا فَصَ اهِ نْ أَتَى كَ مَ

دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لَ عَ نْزِ بطور ، گويد: تصديق كند هركس نزد كاهني برود و او را در آنچه مي(  :»بِامَ أُ

 كفر ورزيده است).، نازل شده محمد صلي اهللا عليه وسلمقطع بر آنچه به 

رَ بِامَ «فرمايد:   و در روايتي ديگر مي فَ دْ كَ قَ ولُ فَ قُ هُ بِامَ يَ قَ دَّ هُ فَصَ أَلَ نًا فَسَ اهِ ا أَوْ كَ افً رَّ نْ أَتَى عَ مَ

دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لَ عَ نْزِ تصديق ، گويد گير يا كاهني برود و او را در آنچه مي هر كس نزد فال( :»أُ

(كفر ورزيده است، نازل شده كند به يقين به آنچه بر محمد صلي اهللا عليه وسلم
210F

2(. 
خوانند و يا معتقد هستند كه پدران  زنند و به فرياد مي و اين كه غير اهللا را صدا مي

اختيار و توان دارند كه كارهايي انجام ( ند.كن ميوگذشتگان شان در نظام هستي تصرف 
شنوند؛  صدايشان را مي، اران را شفا دهند و پس از مرگ و يا در غيابدهند) و يا بيم

                                                            
 ودرآن به جاي چهل روز، چهل شب آمده است. 2230مسلم ش/ -1
 ) از همين باب ذكر شد.110تخريج آن در فتواي ( -2
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ها از انواع كفر به اهللا و شرك اكبر است؛ لذا واجب است كه اين كارهاي  ي اين همه
را تصديق  ها آنچيزي سؤال ننموده و ها آنرد شود وكسي نزد آنان نرود و از  ها آن

گيران و هم عمل مشركان و  كاهنان و فال با اين كارهايشان عمل ها آننكند؛ چرا كه 
خوانند همه را يكجا جمع  عبادت كنندگان غير اهللا و كساني كه غير اهللا را به فرياد مي

دانند  منتسب مي ها آنها و مشركان و.... كه خود را به  اند و از غير اهللا اعم از جن كرده
طلبند و يا از كساني  اري ميكنند كه پدران و اسالفشان هستند؛ استعانت و ي وگمان مي

ها  ي اين همه، طلبند كنند واليت و كرامتي دارند استعانت و ياري مي ديگر كه تصور مي
منكر و رد شده ، گيران است كه در شريعت پاك كاهنان و فال، از اعمال جادو گران

ز است. و آن چه از كارهاي منكر مانند: زدن خود با خنجر و يا قطع كردن زبانشان؛ ا
شود همه از دگرگون جلوه دادن حقايق بر مردم و از انواع سحر و  مشاهده مي ها آن

طور كه متذكر شديم طبق نصوص قرآن و سنت حرام هستند و نسبت  حرام است همان
و زيبنده نيست كه  به آن هشدار داده شده است به اين ترتيب براي فرد عاقل شايسته 

ها از جنس همان چيزهايي است كه اهللا تعالي كار  فريب اين چيزها را بخورد اين

﴿ فرمايد: ي عمل ساحران فرعون مي درباره          ﴾ :طه]

۶۶[ 
 .»كنند حركت مي ها آناز تأثير سحر آنان چنان به نظرش رسيد كه «

شوند و هـم بـه    گيري مي و فال كهانت، افسونگري، اين گونه افراد هم مرتكب سحر
شرك اكبر طلب استعانت و فرياد رسي از غيـر اهللا مبـتال هسـتند وهـم ادعـاي غيـب و       

كفـر  ، ها انـواع زيـادي از شـرك اكبـر     اين، داشتن اختيار و تصرف در نظام هستي دارند
را حرام كرده است. و ادعـاي   ها آنآشكار و اعمال حرام جادو گري است. كه اهللا تعالي 

 داند. كه كسي جز اهللا آن را نمي ي استعلم غيب

﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي                   ﴾ :النمل]

۶۵[ 
 .»داند و زمين را جز اهللا كسي نمي ها آنبگو: غيب آسم«
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كارشـان را   پس بر تمام مسلمانان آگاه از وضيعت اين گونه افراد واجـب اسـت كـه   
آنان را براي همگان توضيح دهند و معرفي كنند و اگـر   ردكنند و اعمال وكارهاي زشت

در كشورهاي اسالمي هستند آنان را بـه مسـئولين امـر معرفـي كننـد تـا مطـابق دسـتور         
شان از بين برود و مسلمانان در برابر اباطيـل   شريعت تعقيب و مجازات شوند و شرارت

 واهللا ولي التوفيق. ت شوند.هايشان حماي و شيطنت
 )278-5/276( شيخ ابن باز مجموع فتاوي ومقاالت متنوعة         

 ها گيران وامثال اين ] حكم تصديق جادوگران فال116[

نبينا حممد وعلی آله ، والصالة والسالم علی ارشف األنبياء واملرسلني، احلمد هللا وحده

ا بعد:، وصحبه أمجعني  أمّ

عرافان و مانند: ، جادوگران، طالع بينان، دم رايج است كه نزد كاهنانبين بسياري از مر
قبولي در امتحانـات و  ، درخواست ازدواج، بخت، روند و درباره اطالع از آينده ها مي اين

 كنند. به اهللا سبحانه تعالي اختصاص دارد سوال مي ها آنديگر مسايلي كه علم 

﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي                    

                     ﴾ :۲۷ – ۲۶[اجلن[ 

، گردانـد  [اهللا] عالم وآگاه از غيب است. و علم غيب خود را بر كسـي آشـكار نمـي   «
رو و پشت سرش مراقبـاني گسـيل    ا كه [براي اين امر] بپسندد كه از پيشمگر پيامبري ر

 »دارد مي

﴿ فرمايد: و مي                  ﴾ :۶۵[النمل[ 

 .»داند و زمين غيب را كسي جز اهللا نمي ها آنبگو در آسم«
گيـران و جـادوگران را درآخـرت بيـان      فـال ، كاهناناهللا و پيامبر گمراهي و فرجام بد 

دانند و آگاهانه بنـام اهللا چيزهـاي غيـر حـق      اند كه اينان غيب نمي اند و توضيح داده كرده
 يند.گو مي
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﴿ فرمايد: مي تعالىلذا اهللا                       

                          

                                    

                                  

                                      

                             ﴾

 ]۱۰۲[البقرة: 
وبـه  ، و سليمان هرگز [دست به سحر نيالوده] كافر نشد؛ ولي شياطين كفر ورزيدند«

نـازل  » ماروت«و» هاروت«ي بابل  مردم سحر آموختند و [نيز يهود] از آنچه بر دو فرشته
دنـد؛ مگـر ايـن كـه از پـيش بـه او       دا مـي يـزي يـاد ن  شد پيروي كردند. وبه هيچ كس چ

مطـالبي را  ، از آن دو فرشـته  هـا  آنكـافر نشـو! ولـي    ، ي آزمايشـيم  ما وسـيله «فتند: گ مي
ميان مرد وهمسرش جدايي بيفكنند ولـي هـيچ گـاه    ، ي آن آموختند كه بتوانند بوسيله مي

هـايي را فـرا    قسـمت  هـا  آني زيـان برسـانند   انسـان به ، ي خداوند توانند بدون اجازه نمي
دانسـتند هـر كـس     داد. و مسـلما مـي   رسانيد و نفعـي نمـي   گرفتند كه به آنان زيان مي مي

اي نخواهد داشت و چه زشت و ناپسند بـود   خريدار اين گونه متاع باشد در آخرت بهره
 .»دانستند آنچه خود را به آن فروختند اگر مي

﴿ :فرمايد مي و                    ﴾ :۶۹[طه[ 

 بـرود  هرجـا  گـر  جـادو  و، نيست جادوگر و نيرنگ جز چيزي اند كرده كه كارهايي«
 .  »شود نمي موفق

 ﴿ :فرمايد مي و                        

                  ﴾:۱۱۸ - ۱۱۷ [األعراف[ 
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 بهـم  را آنچـه  بسـرعت  ناگهـان . بيندازد را خود عصاي كه كرديم وحي موسي به و«

 .  »شد باطل كردند مي آنان آنچه و گرديد ظاهر و ثابت حق پس. بلعيد بافتند مي
جادوگر است. در حقيقت جادوگر در دنيا وآخـرت  اين آيات بيانگر خسران و ضرر 

گيـرد و بـه    اي ندارد و هيچ خير و خوبي در كار او وجود ندارد. و آنچه ياد مي هيچ بهره
طور كه اهللا تعـالي خبـر داده    رد وآن رساند و نفعي ندا دهد به فرد ضرر مي ديگران ياد مي

 شان باطل است. است عمل

بْعَ «فرمايد:  حديث صحيح مي پيامبر صلي اهللا عليه وسلم در تَنِبُوا السَّ ـاجْ اتِ الْ وبِقَ ، مُ

ولَ  سُ ا رَ وا: يَ الُ كُ بِ  اللَّـهِ قَ ْ : الرشِّ الَ ؟ قَ نَّ ا هُ مَ رُ ، اللَّـهِ وَ حْ السِّ مَ ، وَ رَّ تِي حَ تْلُ النَّفْسِ الَّ قَ إِالَّ  اللَّـهُ وَ

ـبِ  قِّ الْ ا، حَ بَ لُ الرِّ أَكْ الِ ، وَ لُ مَ أَكْ ـوَ فِ  ،يَتِيمِ الْ حْ مَ الزَّ وْ يلِّ يَ التَّوَ فُ ، وَ قَذْ ـوَ نَاتِ الْ صَ حْ مُ

ـ نَاتِ الْ مِ ؤْ ـمُ تِ الْ افِالَ  »غَ

چـه هسـتند؟ فرمـود:     هـا  آندوري كنيد؛ پرسيدند: اي پيامبر!  از هفت هالك كننده( 
مگـر بـه   ، حرام گردانيـده اسـت  ، كشتن فردي كه اهللا تعالي قتل او را، سحر، شرك به اهللا

فرار از جنگ در حال رويا رويي با دشمن و تهمـت  ، خوردن مال يتيم، خوردن ربا، حق
(زدن به زنان مؤمن پاك دامن بي خبر!)

211F

1(. 
چرا كه رسول اهللا صلي اهللا ، ي سحر است اين حديث بيانگر عظمت و بزرگي جريمه

ها بر شمرده است. سحر كفـر   عليه وسلم آن را در كنار شرك قرار داده و از هالك كننده
 يافت. توان به آن دست چون فقط با كفر مي ،است

﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي                       ﴾

 ]۱۰۲[البقرة: 
گفتند: ما فتنه  قبل از آن به او مي دادند مگر اين كه و به هيچ كس آن را آموزش نمي«

 .»پس كافر نشو، وآزمايش هستيم

                                                            
 ) همين باب113تخريج در فتواي  ( -1
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يْفِ «از پيامبر صلي اهللا عليه وسلم روايت است كه فرمود:  ةٌ بِالسَّ بَ ْ رِ رضَ احِ دُّ السَّ  :»حَ

(حد ساحر كشتن با شمشير است)(
212F

1(. 
از امير مؤمنان عمر بن خطاب به روايت صحيح ثابت است كه دستور داده است كـه  

يكي از -است جندب الخير األزدي  برخي از مردان و زنان جادوگر را بكشند و نيز ثابت
برخي از ساحران را كشته اسـت و از أم المـومنين    -اصحاب پيامبر صلي اهللا عليه وسلم 

 حفصه روايت است كه دستور داده كنيزش كه وي را سحر كرده بود بكشند و كشته شد.
 ي كاهنان از عايشه روايت است. كه گروهي از پيامبر صلي اهللا عليه وسلم درباره

ءٍ «سوال كردند فرمود:  ْ وا بِيشَ يْسُ آنان چيزي نيستند). گفتند: اي رسول خدا! بسي (: »لَ

گويند: كه حق است و مطابق با واقعيت است. پيامبر صلي  اوقات اينان چيزهايي به ما مي

ـتِلْكَ «اهللا عليه وسلم فرمود:  نْ الْ ةُ مِ لِمَ ـكَ ا الْ هَ ْطَفُ قِّ خيَ ـحَ رقِ الْ يَقُ نِّيُّ فَ لِيِّهِ جِ نِ وَ ا يفِ أُذُ هَ رَّ ، رُ قَ

ةٍ  بَ ذْ ةِ كَ ائَ نْ مِ ثَرَ مِ ا أَكْ لِطُونَ فِيهَ يَخْ ةِ فَ اجَ جَ اي از حق است كه فرد  آن چيز كلمه(: »الدَّ

] ربوده است و در گوش دوست خود زمزمه كرده است آن سخن ها آنجني[از آسم
(كند) راست را با بيش از صد دروغ مخلوط مي

213F

 . بخاري)2

لْامً «فرمايد:  صلي اهللا عليه وسلم در حديثي به روايت ابن عباس مي رپيامب تَبَسَ عِ نْ اقْ مَ

ادَ  ا زَ ادَ مَ رِ زَ حْ نْ السِّ بَةً مِ عْ تَبَسَ شُ ومِ اقْ نْ النُّجُ ياد » طالع بيني«هر كس علمي از نجوم (: »مِ

بيشتر بخشي از سحر را ياد گرفته است هر چه از آن بيشتر فراگيرد از سحر ، بگيرد
(آموخته است)

214F

3(. 
 ابوداود و اسناد آن صحيح است.

هريره رضي اهللا عنه از پيامبر صلي اهللا عليه وسلم آمده كه   در نسائي به روايت ابو
                                                            

ــي (1460ترمــــذي ش/ -1 ــر  (112/114/3، دارقطنــ ــي درالكبيــ ــاكم  11666،1665/161/2) طبرانــ ) حــ
 ) و ترمذي موقوف بودن آن را بر جندب بن عبداهللا صحيح دانسته است.8073/360/4(

 7561بخاري ش/ -2
حسن دانسته  3305وآلباني در صحيح ابوداود ش/311/1واحمد  3726و ابن ماجه ش/3905اود ش/ابود -3

 است.



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   382 
  

كِلَ «فرمود:  يْئًا وُ لَّقَ شَ عَ نْ تَ مَ كَ وَ َ دْ أَرشْ قَ رَ فَ حَ نْ سَ مَ رَ وَ حَ دْ سَ قَ ا فَ ثَ فِيهَ مَّ نَفَ ةً ثُ دَ قْ دَ عُ قَ نْ عَ مَ

يْهِ إِ  به يقين كه سحر كرده است و هر كس سحر ، بزند و در آن بدمد اي هر كس گره(: »لَ

از انواع تعويذ)آويزان كند به ( كند بدون ترديد شرك ورزيده است و هر كس چيزي
(شود) سپرده مي» تعويذ«همان چيز 

215F

1(. 
 چرا، شرك به اهللا است-طور كه ذكر شد همان-اين حديث بيانگر آن است كه سحر

ها به  به عبادت جن و تقرب به جن يابي به سحر وجود ندارد مگر كه امكان دست
  عبادت، ها هايي مانند: ذبح و ديگر انواع عبادت براي جن ي برآورده كردن خواسته وسيله

برخي مسايل ، كند كسي است كه گمان مي   جنها شرك به اهللا است به اين ترتيب كاهن
گويند: از نگاه كردن به ستارگان  زهايي كه كاهنان ميداند و بيشتر چي غيبي را مي

زنند و يا  هايي مي است.كاهنان براي شناخت حوادث از روي حركت ستارگان حدس
طور  همان، گيرند تا دزدانه اخبار آسماني را گوش كنند برخي از شياطين را به خدمت مي

، ند يا به فنجانكش كه در حديث فوق بدان اشاره شد. كساني كه روي زمين خط مي
كند تا مراجعه كنندگان تصور  كنند. و نيز كسي كه كتاب باز مي ياكف دست و... نگاه مي

چرا كه آنان با اين ، از كاهنان هستند اينان با اين اعتقاد كافرند، داند كنند علم غيب مي
علم غيب شريك دارد و ، باورشان ادعا دارند كه اهللا در يكي از صفات خاص خود

﴿ ي: آيه                   ﴾ :بگو: كسي « ]۶۵[النمل

 .»داند... در آسمان وزمين جزاهللا غيب را نمي

 ﴿ ي: وآيه                 ﴾ :هاي  بگو: كليد«  ]۵۹[األنعام

 .»داند... است وكسي جز او آن را نمي غيب نزد او[اهللا]

  ﴿ :فرمايد مي پيامبرش به خطاب كه اي آيه آن و        

                            ﴾ :۵۰[األنعام[ 
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يم كـه  گـو  مـي من است و من ن هاي اهللا در تصرف يم كه گنجينهوگ ميبگو: به شما ن«
ام. من جز از آنچه بـه مـن وحـي     يم كه من فرشتهگو ميدانم و من به شما ن من غيب مي

 .  »كنم... شود پيروي نمي مي
آنـان را تصـديق   ، زننـد  هايي كه از علم غيب مي لذا هر كس نزد كاهنان برود و حرف

ي كه احمد و اصحاب سنن بروايت ابوهريره رضـي اهللا عنـه   كافراست. بدليل حديث، كند

امَ «اند كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم فرمود:  آورده رَ بـِ فَ دْ كَ قَ ولُ فَ قُ هُ بِامَ يَ قَ دَّ نًا فَصَ اهِ نْ أَتَى كَ مَ

دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لَ عَ نْزِ  »أُ

آن  بـه ، نـد گويد: تصـديق ك  گير و كاهني برود و او را در آن چه مي هر كس نزد فال( 
(چه بر محمد صلي اهللا عليه وسلم نازل شده كفر ورزيده است)

216F

1(. 
مسلم در صحيح خود از يكي از همسران پيامبر صلي اهللا عليه وسلم از پيـامبر صـلي   

ةٌ «كند كه فرمود:  اهللا عليه وسلم روايت مي ـالَ ـهُ صَ بَـلْ لَ قْ ْ تُ ءٍ ملَ ْ ـنْ يشَ هُ عَ أَلَ ا فَسَ افً رَّ نْ أَتَى عَ مَ

ةً أَرْ  يْلَ نماز چهـل  ، ي چيزي سوال كند هركس نزد فال گيري برود و از او درباره«: »بَعِنيَ لَ

 .)217F2(»شود روز او قبول نمي
كند كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم  عمران بن حصين رضي اهللا عنه روايت مي

نَ «فرمايد:  مي هَّ هُ أَوْ تَكَ َ لَ َ أَوْ تُطِريَّ نْ تَطَريَّ نَّا مَ يْسَ مِ هُ ، لَ نَ لَ نْ ، أَوْ تُكِهِّ مَ . وَ هُ رَ لَ حِ رَ أَوْ سُ حَ أَوْ سَ

دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لَ عَ نْزِ رَ بِامَ أُ فَ دْ كَ قَ ولُ فَ قُ هُ بِامَ يَ قَ دَّ نًا فَصَ اهِ  : »أَتَى كَ
و يـا بـرايش     كنـد   يـا افسـونگري  ، هر كس فال بگيرد و يا برايش فـال گرفتـه شـود   (

دوگري شود. و هر كس به نـزد كـاهني بـرود    گري شود يا جادو كند يا برايش جا افسون
آن چه بر محمد صـلي اهللا عليـه وسـلم نـازل شـده       گويد: و به يقين به مي واورا در آنچه 

(كافر شده است)
218F

3( . 
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 بزار با اسناد جيد روايت كرده است.
كـه طـالع   -گردد كه علـم نجـوم    با توجه به احاديث فوق براي فرد حقجو روشن مي

و خواندن از كف دست؛ فنجان و شناخت از خطي كه روي زمـين   -ودش بيني ناميده مي
 هـا  آني  كنند بوسـيله  گيران و جادوگران ادعا مي ها كه كاهنان و فال كشند و مانند: اين مي

همه از مسايل جاهليت است كه اهللا و رسولش همه ، فهمند مسايل غيبي و پوشيده را مي
را اعـالن نمايـد    ها آنتند كه اسالم آمده تا بطالن اند و از مسايلي هس را حرام اعالم كرده

و رفتن به نزد چنين افرادي و سؤال كردن از چنين افرادي و يا تصـديق   ها آنو از آنجام 
بر حذر داشته است؛ چرا كه اين امور از علم غيبي اسـت    آنان هشدار داده است و از آن

 كه اهللا تعالي براي خود اختصاص داده است.
به تمام كساني كه با اين گونه مسايل سر و كار دارند اين است كه توبـه   نصيحت من

فقط بر اهللا توكل و اعتماد كننـد   كنند و از اهللا تعالي طلب مغفرت نمايند و در تمام امور
از امـور جاهليـت   ، و از اسباب و وسايل شرعي وظاهري كه جايز اسـت اسـتفاده كننـد   

ال كردن و تصديق افراد مذكور بر حذر باشـند و  دست بكشند و اجتناب نمايند و از سو
از خشـم و غضـب   ، ي خود را حفاظت نمايند دين و عقيده، اطاعت كنند  از اهللا و رسول

بميرد در دنيا وآخرت ضـرر   ها آنالهي پرهيز كنند و از اسباب شرك و كفر كه هر كس با
ـ    از اهللا تعالي مي، دوري كنند، كرده است ن چيزهـا و از هـر چـه    خواهيم كـه مـا را از اي

را گرفتار خشـم وغضـب الهـي     انساناز هر آنچه كه ، مخالف شريعت است نجات دهد
خواهيم كه ما و تمام مسلمانان را فهـم   بريم و نيز از اهللا تعالي مي گرداند به اهللا پناه مي مي

ي هـا  هـا و بـدي   هـا و فتنـه   ي ما را از گمراهي همه، ديني و ثبات در دين عنايت بفرمايد
 ها است. كه او تعالي توانا بر اين، پناه دهد  نفس

 وصلي اهللا وسلم علي نبينا محمد وآل وصحبه وسلم            
 )118/2-122( مجموع فتاوي ومقاالت متنوعة -شيخ ابن باز         

 رفتن نزد كاهنان  ] حكم كهانت و117[

 هن چيست؟رد؟ و حكم رفتن به نزد كادا ميگري) چه حك افسون( كهانت س:
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گرفته شده است كه بـه معنـاي   » التّكهن«ي  بر وزن فعاله از صيغه» الكهانة«ي  واژه ج:
تخمين زدن ودرپي حقيقت از راه امـور بـدون پايـه واسـاس رفـتن      ، گمانه زني، حدس

است. اين عمل در دوران جاهليت كار كسـاني بـود كـه بـا شـياطين در ارتبـاط بودنـد        
 هـا  آنخبرهـا را بـه   ، زدانه گـوش دادن) بـه اخبـار آسـماني    د( وشياطين با استراق سمع

افزودنـد و سـپس بـه     خواستند از خودشان برآن اخبار مي هر چه مي ها آنرساندند و  مي
را  هـا  آنكرد. مردم فريب  گفتند: و هرگاه چيزي با گفته هايشان مطابقت پيدا مي مردم مي

كـه ممكـن بـود      دادند و در امـوري  را مرجع داوري بين خود قرار مي ها آنخوردند و مي
گوييم. كاهن كسـي اسـت كـه خبـر      كردند لذا مي را قبول مي ها آنآينده پديد آيد حرف 

از مسايل غيبي كه قرار است در آينده اتفـاق رخ دهـد. كسـاني كـه نـزد كـاهن        دده مي
 سه دسته هستند.، روند مي

ش را تصديق و بـاور كننـد.   هاي روند بدون آن كه حرف ي اول: به نزد كاهني مي دسته
شان اين است كه تا چهـل روز   كنند عمل اين افراد حرام است و مجازات از او سؤال مي

شود؛ چرا كه در صحيح مسلم روايت است كه پيامبر صـلي اهللا عليـه    نمازشان قبول نمي

الَ «وسلم فرمود:  هُ صَ بَلْ لَ قْ ْ تُ ءٍ ملَ ْ نْ يشَ هُ عَ أَلَ ا فَسَ افً رَّ نْ أَتَى عَ يْلَـةً مَ بَعِنيَ لَ هركس به نـزد  (: »ةٌ أَرْ

(شود) نماز چهل روز او قبول نمي، ي چيزي سوال كند گيري برود و از او درباره فال
219F

1(. 
، كنند هاي او را باور مي روند واز او سوال نموده حرف ي دوم: به نزد كاهن مي دسته
يب تصديق كرده است و چرا كه كاهن را در ادعاي علم غ، ها كفر به اهللا است عمل اين

﴿ فرمايد: تصديق بشر در ادعاي علم غيب تكذيب اهللا تعالي است كه مي        

            ﴾ :۶۵[النمل[ 

 .»داند... جز اهللا كسي غيب نمي، و زمين ها آنبگو: در آسم«

امَ «فرمايد:  وسلم ميدر حديث صحيح پيامبر صلي اهللا عليه  هُ بـِ قَ ـدَّ ا فَصَ نـً اهِ ـنْ أَتَـى كَ مَ

دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لَ عَ نْزِ رَ بِامَ أُ فَ دْ كَ قَ ولُ فَ قُ گيـر و كـاهني بـرود و او را در آن     هر كس به نزد فال(: »يَ

                                                            
 ودرآن به جاي چهل روز، چهل شب آمده است. 2230مسلم ش/ -1
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آن چه بر محمد صلي اهللا عليه وسلم نازل شده كفر ورزيده  به، گويد: تصديق كرد چه مي
(است)

220F

1(. 
روند تا وضيعت او را براي مردم روشن كننـد و مـردم    م: به نزد كاهن ميي سو دسته

رفتن اين گونه افراد ايـرادي  ، گر و گمراه كننده است حيله، بفهمند كه چنين فردي كاهن
زيرا پيامبر صلي اهللا عليه وسلم به نزد ابن صياد آمد و پيامبر صلي اهللا عليه وسـلم  ، ندارد

ابـن صـياد)   ( د و از او پرسيد: چه چيز در دل پنهان نمودم؟چيزي در دل خود پنهان نمو

لَنْ «دخان) [دود] بود. پيامبر صلي اهللا عايه وسلم فرمود: ( منظورش» الدخ«گفت:  أْ فَ سَ اخْ

كَ  رَ دْ وَ قَ دُ عْ (گم شو! هرگز تخمين و حدس تو درست نخواهد بود)(: »تَ
221F

2(. 

 حالت خارج نيستند: روند از سه به اين ترتيب كساني كه به نزد كاهن مي
كنـد   رود و بدون آن كه او را تصديق نمايد از او سؤال مي اول: شخص نزد كاهن مي

و قصد هم ندارد كاهن را براي ديگران معرفي كنـد عمـل چنـين فـردي حـرام بـوده و       
 شود. او اين است كه نمازش تا چهل شب قبول نمي  مجازات

 عمل چنين فردي كفر به اهللا اسـت ، كند يدوم: كاهن را سؤال نموده و او را تصديق م
اگر چنين نكند بـر كفـر   ، بر چنين فردي واجب است كه توبه كند و بسوي اهللا باز گردد

 خواهد مرد.
رفـتن بـا   ، رود تا از او سؤال كند و او را به مـردم معرفـي كنـد    سوم: به نزد كاهن مي
 چنين نيتي ايرادي ندارد.

 )137، 2/136( لمجموع الثمينا، شيخ ابن عثيمين            

 ] سحر از عمل شيطان است و ساحر مشرك است 118[

د. و بوسـيله ي او بسـياري از مـردم    كن ميزني جادوگر است و ديگران را جادو  س:
تـوانيم   اند وظيفه ي ما در برابر اين زن جادوگر چيست؟ و به چه صورت مـي  ضرر كرده

                                                            
 از همين باب.110تخريج در فتواي  -1
 0)2930) ومسلم  (72/6173،6بخاري  ( -2
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 از سحر او نجات پيدا كنيم؟
ها و يـا بـه جـاي     كه جادوگران با ذبح حيوان براي جن شيطاني است سحر عملي ج:

هـا و   يا خوردن چيزهـاي نجـس خـود را بـه جـن     ، را صدا زدن و يا ترك نماز ها آناهللا 
هاي كافر به خدمت فرد جادوگر درآيند  كنند تا متقابال شياطين و جن شياطين نزديك مي

كافر افـراد را بـه تعويـق    ، كشند ا ميشوند و ر خواهد مسلط مي و به هركس كه جادوگر
تواننـد بـا همسـر همبسـتري كنـد. زن و مـرد را از        بندند كه نمي اندازند و مرد را مي مي

چرا كه بـا ايـن   ، ها لذا ساحر كافر و مشرك است كنند و مانند: اين يكديگر رويگردان مي
تور قتـل  اعمال كفري خود به غير اهللا تقرب جسته است. به همين علـت اسـت كـه دسـ    

دختـرش حفصـه و همچنـين از جنـدب     ، جادوگر داده شده است و از عمر بن الخطاب
(اند روايت است كه دستور قتل جادوگر را داده

222F

1(. 
جايز نيست كه اين زني كه به جادوگري شهرت دارد ، با توجه به آنچه ياد آور شديم

و پـرده از ضـررهاي   رها شود. پس اگر ادله و قرايني كـافي داريـد. او را معرفـي كنيـد     
ي سرپرسـت   كارهايش برداريد تا كشته شـود و مـردم از شـر اوراحـت شـوند ووظيفـه      

حتي اگر چنين زني مـادر فـرد   ، خانواده است كه در راه نابودي ضرر اين زن تالش كند
چرا كه چنين عملي كفر به اهللا است و به ضرر بندگان اهللا است و زماني كه چنين ، باشد

 آيند. ترسند و از چنين عملي شيطاني باز مي يگران ميزني كشته شود د
اگر همه از تغيير وضعيت خود داري كنند و از اين پيرزن ابراز رضـايت كردنـد و او   

پس بـر  ، را به حال خودش گذاشتند تو با توجه به شناختي كه از او داري مسئول هستي
قراين را براي مضـر بـودن او   تواني ادله و  تالش كن كه تا مي، كند اثبات كارهايي كه مي

اش هم از او اطالع دارند گرد آوري كن و هرگاه  ها و خانواده ثابت كني و هرچه همسايه
ي كافي جمع آوري كردي از او به دادگاه شرعي شكايت كن تا حكم اهللا كه عمل به  ادله

يْفِ « حديث: ةٌ بِالسَّ بَ ْ رِ رضَ احِ دُّ السَّ  .)223F2()حد ساحر كشتن با شمشير است( »حَ
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اش به اجرا در آيد. به هر حال حق نداري كه بر اين حال بماني و اين ضـررها   درباره
 كنيم. را مشاهده كني. عالوه بر اين به تو سفارش مي

اول: با كثرت ذكر اهللا تعالي و قرائت قرآن و خواندن ذكرهاي صبح و شام خودت را 
هـا از جـن و سـحر     اين را بوسيله ي  ها از اسبابي است كه اهللا تعالي تو حفظ كني! و اين

 كند. حفاظت مي
درمـان كنـي و از   ، هاي شرعي خودت را با دعاها و دم، شوي دوم: به هر چه مبتال مي

صـحيح)  ( قاريان معروف بخواه كه با تالوت كالم اهللا و خواندن دعاهايي كه در احاديث
ختلف زياد است اسـتفاده  آمده تو را درمان كنند و از داروهاي شرعي كه در كشورهاي م

   رسـانيده اسـت؛  ، منفعت هاي زيادي به هر كس خواسـته  ها آني  كني واهللا تعالي بوسيله
 وصلي اهللا علي محمد صلي اهللا عليه وسلم وآله وصحبه وسلم

 )227، 224( الكنزالثمين، شيخ ابن جبرين               

 ] اقسام سحر وحكم ساحر119[

 وآيا ساحر كافر است؟اقسام سحر كدام است؟  س:

 سحر بر دو قسم است: ج:
ي  هايي كه جادوگر به وسيله اول: گره زدن و دم كردن. يعني: خواندن وردها و طلسم

مسحور) ( دهد تا در كاري كه دارند به فرد مورد نظر شياطين را شريك اهللا قرار مي ها آن
 ضرر برسانند)

﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي                         

                ﴾ :۱۰۲[البقرة[ 

خواندنـد پيـروي كردنـد.     و [يهود] از آنچه شياطين در عصر سليمان بـر مـردم مـي   «
و بـه مـردم   ، لوده] كافر نشد؛ ولي شياطين كفر ورزيدندسليمان هرگز [دست به سحر نيا

 .  »آموختند مي سحر 
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نيروي اراده و تمايالت فرد جـادو شـده تـأثير    ، عقل، دوم: با داروهايي كه روي بدن
 »:صـرف «ايجاد دوستي) و ( »:عطف«گزارد. اين همان چيزي است كه خودشان به آن  مي

فردي را چنان شيفته و دل باخته ي همسرش اين است كه ، يند عطفگو ميايجاد تنفر) (
گيرد و هر طـور بخواهـد    ردانند كه همانند حيوان در اختيار او قرار ميگ مييا زني ديگر 

كند. و صرف بر عكس اين است و چنان روي بدن فـرد جـادو شـده     بر او حكمراني مي
ر چيـزي را بـر   ود و هـ ش ميگرداند تا جايي كه نابود  گذارد كه او را ضعيف مي تأثير مي

 كند. خالف واقعيت آن تصور مي
شـود و   گوينـد كـافر مـي    كفر ساحر در ميان علمااختالف است: برخـي مـي   ي بارهدر

شود. اما با توجه به اقسام سـحر كـه ذكـر كـرديم حكـم       گويند كافر نمي برخي ديگر مي
كـافر  ، كنـد  گردد كه هر كس به وسيله ي شياطين سحر و جـادو مـي   ساحر مشخص مي

 گردد. اما گناهكار مي، شود كند كافر نمي شود و هركس به وسيله ي دارو جادو مي يم
 )2ج133، 132ص ( شيخ ابن عثيمين المجموع الثمين           

] كشتن ساحر گاهي به خاطر مرتد شدن است و گاهي به خاطر اجراي يكي از 120[
 حدود الهي است

 يا بخاطر يكي از حدود الهي؟ود ش ميآيا ساحر به خاطر مرتد شدن كشته  س:

قتل جادوگر با توجه به تفصيلي كه در مباحث گذشـته ذكـر كـرديم ـ گـاهي بـه        ج:
بـه كفـر سـاحر     خاطرمرتد شدن است و گاهي بخاطر يكي از حدود الهي اسـت هرگـاه   

كفـر   ي  اما اگر سحر سـاحر بـه درجـه   ، شدن است خاطر مرتد  كشتن او به ، حكم كرديم
را  هـا  آنجراي حد است؛ در هرحال كشتن جادوگران واجب است؛ جه نرسد كشتن او ا

چـون  ، اسـت  بزرگ و رسوايي كارشـان   كافر بدانيم چه كافر ندانيم و اين به خاطر ضرر 
دو نفـر دشـمن پيونـد      اندازند وبعضي اوقـات بـين   بين زن و شوهرش جدايي مي ها آن

 كنند. دوستي ايجاد مي
كند.  زني را سحر مي، كه ساحر شان برسند؛ مانند اين اهداف تا از اين طريق بتوانند به 

بـدون آن   تا با او زنا كند پس بر حاكم مسلمانان واجب است ساحر را بعنوان حد بكشد
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چـرا  ، كه از ساحر بخواهد توبه كند. اين تازماني است كه كشتن وي به عنوان حداسـت 
خواهد  ش شود. از فرد متهم نمييكي از احكام مربوط به حدود به حاكم گزار  هرگاهكه 

امـا اگرشخصـي كـافر شـود حـاكم از او      ، كند را اجرا مي  حال حد  هر  كند بلكه در  توبه 
انـد   كه حكم مرتد راجزو حـدود دانسـته   خواهد توبه كند. به اين ترتيب اشتباه كساني مي

او منتفـي   چون كشتن مرتد از حدود نيست؛ چرا كه اگر توبه كند كشتن، گردد مي  آشكار
گـردد.   ي گناهان است و فـرد گناهكـار كـافر نمـي     وانگهي اجراي حدود كفاره، گردد مي

ي او نيست و بر فردي كه به چنين جرمي كشته شود  كفاره، كشتن ساحر به خاطر ارتداد
كنند. به اين  دهند و در قبرستان مسلمانان دفن نمي شود او را غسل نمي نماز خوانده نمي

ي كشتن جادوگر با قوانين شريعت موافق و منطبق اسـت: چـون سـاحران     نظريه، ترتيب
ترين  كوشند كه در زمين فساد را رواج دهند و فساد و خراب كاري ساحران از بزرگ مي

مانند و مردم از رفتن به نـزد   كشته شوند مردم از شرشان در امان مي هرگاهفسادها است. 
 آيند. جادوگران باز مي

 )2ج  134ـ133ص( بن عثيمين المجموع الثمينشيخ ا          

 ] حكم رفتن نزد كاهنان به خاطر سحر و كشتن حيوانات با شكنجه و آزار121[

پيش از آن كه هدايت شوم و به اداي نمازها سـر وقـت و تـالوت قـرآن پايبنـد       س:
به نزد زني جادوگر رفتم او از من خواست مرغي را خفه كـنم تـا بـرايم تعويـذي      ، شوم

و مـن  ، چرا كه همواره با همسرم مشكل داشـتم ، ام با همسرم خوب شود دهد كه رابطهب
مرغ را با دستانم خفه كردم! آيا به خاطر آن كارم گناهكار هستم؟ اكنون بايد چكار كـنم  

 نجات يابم.، گيرم شده است تا از ترس و اضطرابي كه دامن
سحر كفر است و براي بنـدگان   چون، گر حرام است اوالً: رفتن به نزد زنان جادو -ج

زرگ است و ايـن كـه   ب ميپس رفتن به نزد جادوگر جنايت و جر، ضررهاي زيادي دارد
چرا كه تو حيواني را اذيـت كـردي و   ، جرمي ديگر است، گويي مرغي را خفه كردي مي

به غير اهللا تقرب جويي چنين  به ناحق كشتي تا با آن كار خود غير اهللا را خوشنود كني و
اي صـادقانه بـه پيشـگاه اهللا بكنـي اهللا تعـالي گناهـان        امـا اگـر توبـه   ، لي شرك استعم
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كند نبايد در آينده به گناهان بر گردي اهللا تعالي گناهان هر كس  ات را مغفرت مي گذشته
 بخشد. را كه توبه كند مي

براي مسلمانان جايز نيست كـه بگذارنـد سـاحران و جـادوگران بـين مسـلمانان بـه        
ي مسـئوالن و حاكمـان    ادامه دهند واجب است كه كارشـان را رد كننـد وظيفـه   كارشان 

   مسلمان است كه ساحران را بكشند تا مسلمانان از شرشان راحت شوند.
                               )1ج  72ـ  73ص ( شيخ صالح فوزان ـ المنتقي            

 كند ] زن شوهرش را جادو مي122[

 وبعد. وبركاته اهللارحمه و عليكم ن عبداهللا بن باز به برادر بزرگوار.. السالماز عبد العزيز ب
ـ  ...) شما به دستم رسيد ـ كه اهللا تعالي تو را هدايت كـرده اسـت   (ي مورخه  نامه س:

اي  در نامه نوشته بوديدكه هنگام همبستري با همسر جديد خود به چه چيزي مبتال شـده 
ـ نوشته بودي به نزد شـيخي   تي با همسر خود همبستري كنيـ تو را بسته بودند و نتوانس

رفتي و او به تو آن فتوا را داده و از آنچه زن اولي تو انجام داده بود كه مـانع همبسـتري   
 تو با همسر دوم تو شده بود پاسخ سؤال تو از حكم اين عمل واضح است.

شد اين كار را كـرده اسـت   به اين كار اقرار كرد و با ادله ثابت ، ج ـ وقتي زن اول تو 
مرتكب گناه بزرگ وكفر وگمراهي شده است چرا كه اين كارش سحر است حرام است 

 واز نظر شرعي ساحر كافر است.

﴿ فرمايد: زيرا اهللا تعالي مي                       
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                             ﴾

 ]۱۰۲[البقرة: 
خواندنـد پيـروي كردنـد.     و [يهود] از آنچه شياطين در عصر سليمان بـر مـردم مـي   «

و بـه مـردم   ، سليمان هرگز [دست به سحر نيالوده] كافر نشد؛ ولي شياطين كفر ورزيدند
ـ  نـازل شـد   » مـاروت «و» هـاروت «ل سحر آموختند و [نيز يهود] از آنچه بر دو فرشته باب

گفتنـد:   دادند؛ مگر اين كه از پيش بـه او مـي   پيروي كردند. و به هيچ كس چيزي ياد نمي
آموختنـد كـه    مطالبي را مـي ، از آن دو فرشته ها آنكافر نشو! ولي ، ي آزمايشيم ما وسيله«

توانند بـدون   ميان مرد و همسرش جدايي بيفكنند ولي هيچ گاه نمي، ي آن بتوانند بوسيله
گرفتند كه به آنان  هايي را فرا مي قسمت ها آني زيان برسانند انسانبه ، تعالىاجازه ي اهللا 

دانستند هر كس خريدار اين گونه متاع باشد  داد. و مسلّماً مي رسانيد و نفعي نمي زيان مي
ند اي نخواهد داشت و چه زشت و ناپسند بود آنچه خود را به آن فروخت در آخرت بهره

 .»دانستند اگر مي
د. جـادوگران  باشـ  مـي اين آيه بيانگر آن است كـه سـحر اسـت كفـر و سـاحر كـافر       

هـاي سـاحران    گيرند كه بر ايشان ضرر د ارد و نفعي ندارد يكي ازبرنامه چيزهايي ياد مي
اي  كنند. وساحران در قيامت نـزد اهللا هـيچ بهـره    اين است كه زن را از شوهرش جدا مي

 اي براي نجات خود ندارند. هيچ بهرهيعني .ندارند

ـبْعَ «در حديث صحيح روايت است كه رسـول اهللا فرمـود:     تَنِبُـوا السَّ ــاجْ اتِ الْ وبِقَ ، مُ

ولَ  سُ ا رَ وا: يَ الُ كُ بِ  اللَّـهِ قَ ْ : الرشِّ الَ ؟ قَ نَّ ا هُ مَ رُ ، اللَّـهِ وَ حْ السِّ مَ ، وَ رَّ تِي حَ تْلُ النَّفْسِ الَّ قَ إِالَّ  اللَّــهُ وَ

ـــابِ  قِّ لْ ــا، حَ بَ ــلُ الرِّ أَكْ ــالِ ، وَ ــلُ مَ أَكْ ـــوَ ــفِ ، يَتِيمِ الْ حْ مَ الزَّ ــوْ يلِّ يَ التَّــوَ فُ ، وَ ــذْ قَ ـــوَ نَاتِ الْ صَ حْ مُ

ـ نَاتِ الْ مِ ؤْ ـمُ تِ الْ افِالَ  :  »غَ

دوري كنيد؛ پرسيدند: اي رسول خـدا صـلي اهللا عليـه وسـلم      از هفت هالك كننده( 
كشتن فردي كه اهللا تعالي قتـل او را حـرام   ، حرس، چه هستند؟ فرمود: شرك به اهللا ها آن
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فرار از جنـگ در حـال   ، خوردن مال يتيم، خوردن ربا، مگر به خاطر حق، گردانيده است
(رويا رويي با دشمن و تهمت زدن به زنان مومن پاك دامن بي خبر!)

224F

1(. 
فردي كه به تو دارو داده است ظاهرا او هم مانند آن زن ساحر است چرا كه فقط 

گيران وكاهنان است  احر و جادوگر از كارهاي جادوگران اطالع دارد. پس او نيز از فالس
شهرت دارند بر مسلمان واجب است كه  –دربسياري از امور–كه در ادعاي علم غيب 

را تصديق نكند؛ چرا كه پيامبر  ها آنشان  شد. و در ادعاي علم غيب برحذر با  از آنان

عِنيَ « ايد:فرم صلي اهللا عليه وسلم مي بَ ةٌ أَرْ الَ هُ صَ بَلْ لَ قْ ْ تُ ءٍ ملَ ْ نْ يشَ هُ عَ أَلَ ا فَسَ افً رَّ نْ أَتَى عَ مَ

ةً  يْلَ نماز چهل روز ، ي چيزي سوال كند هركس به نزد فال گيري برود و از او درباره( :»لَ

(شود) او قبول نمي
225F

2(. 
ده اسـت:  كند كه پيامبر صلي اهللا عليـه وسـلم فرمـو    مسلم در صحيح خود روايت مي

دٍ « َمَّ ىلَ حمُ لَ عَ نْزِ رَ بِامَ أُ فَ دْ كَ قَ ولُ فَ قُ هُ بِامَ يَ قَ دَّ نًا فَصَ اهِ نْ أَتَى كَ گيـر و   هر كـس بـه نـزد فـال    (: »مَ

آن چه بر محمـد صـلي اهللا عليـه     به، گويد: تصديق كند كاهني برود و او را در آن چه مي
(وسلم نازل شده كفر ورزيده است)

226F

3(. 
رئـيس  ، پشـيمان باشـي   اي كـرده كه توبه كني واز كـاري كـه    پس بر تو واجب است

را در جريان بگذاري كه آن شـيخ كيسـت و از همسـر اول خـود       انجمن و رئيس دادگاه
اي بگيرد. و آنـان   آنان تصميم شايسته ي شكايت كني تا دادگاه وكميسيون مربوطه در باره

ايي پيش آمد به علما مراجعه كن برايت چنين ماجر هرگاهرا از چنين كارهايي باز دارند. 
 تا راه درمان و عالج شرعي را براي تو تجويز كنند: و اكنون اگر آنچه برايت پيش آمـده 

كه الحمد هللا و اگر نه به ما اطـالع  ، بيماري عدم توانايي هم بستري) برطرف شده است(
 درمان شرعي آن بگذاريم.  تا تو را در جريان راه بده 

                                                            
 ) همين باب113تخريج در فتواي  ( -1
 ودران به جاي چهل روز، چهل شب آمده است. 2230مسلم ش/ -2
 از همين باب.110تخريج در فتواي  -3
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فهمِ درست دين و ثبات بر آن عنايت فرمايد و ازآنچـه مخـالف ديـن     اهللا تعالي به تو
 اهللا و بركاتهرحمهوالسالم عليكم و  جواد و كريم است. تعالىكه او ، است سالم بدارد

 )693/2(  ابن باز ـ مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة شيخ         

 صرف)هر دو حرام است( عطف) و ايجاد تنفر( ] ايجاد دوستي123[

 ي سحر چيست؟ حكم ايجاد محبت بين زن و شوهر بوسيله :1س

نامنـد. و ايجـاد تنفـر بـين دو نفـر       مـي » عطف«اين عمل را ، حرام و ناروا است :2ج
گويند كه آن هم حرام است و چه بسـا كـه كفـر و شـرك      مي» صرف«ي سحر را  بوسيله
 است.

﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي                          

                                  

                                      

      ﴾ :۱۰۲[البقرة[ 

مـا وسـيله   «فتند: گ ميدادند؛ مگر اين كه از پيش به او  و به هيچ كس چيزي ياد نمي«
آموختند كه بتوانند بوسـيله   مطالبي را مي، از آن دو فرشته ها آنكافر نشو! ولي ، آزمايشيم

ـ ، ي اهللا توانند بدون اجـازه  ميان مرد و همسرش جدايي بيفكنند ولي هيچ گاه نمي، آن ه ب
رسـانيد و   گرفتند كه بـه آنـان زيـان مـي     هايي را فرا مي قسمت ها آني زيان برسانند انسان

دانستند هر كـس خريـدار ايـن گونـه متـاع باشـد در آخـرت         داد. و مسلّماً مي نفعي نمي
 .»اي نخواهد داشت بهره

 )156/1( شيخ ابن عثيمين ـ المجموع الثمين
دهم كه دو زن دارد و از هر يـك فرزنـداني    ) شما را در جريان مردي قرار مي2( س:

دارد بين او و زن دومش مشكالتي پيش آمده كه نزديك بود منجر به طالق شود امـا زن  
دوم او به پيشنهاد مادر و خواهرانش و به قصد حفظ پيونـد خـانوادگي و رعايـت حـال     
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قـرار   كـه فرزنـدان هـووي او هسـتند)     ( شان فرزندانش تا در معرض ستم برادران بزرگ
ها را از آن محروم نكننـد بـه    نتوانند بر ثروت پدرشان مسلط شوند و اين ها آننگيرند و 

نزد جادوگر و افسونگر رفته است و سحر ايجاد محبت براي شـوهرش گرفتـه اسـت و    
اقـدام بـه   ، اكنون كارش استوار گرديده است و اخالق شوهرش با او خوب شـده اسـت  

حتي پسران كوچـك شـوهرش ـ و ايـن       رش كرده ـ جادو كردن پسران هوويش از شوه
ي  ينـد پيشـرفت و موفقيـت و رابطـه    ب مـي كارش را از روي حسد نموده است. چرا كـه  

و پدرشان تفرقه بينـدازد   ها آنو با اين ترتيب توانسته است بين ، خوبي با پدرشان دارند
و ، دردهـا ، هـا  يماريشان آغشته به ب را به خودشان گرفتار كند تا جايي كه زندگي ها آنو 

ايـن كارهـا را كـرده    ، مشكالت شده و روح و روان همه را تحت تأثير قـرار داده اسـت  
 است تا از پدرشان دور شوند و شرايط براي او و فرزندانش فراهم گردد.

نيرنگ و حمايت از فرزندان كوچك در برابر فرزندان هوويش:  ،در حقيقت حسادت
اين در حالي است كه به ظاهر فرزندان هوويش ، استاو را بر اين كار وادار كرده 

هيچ گونه اذيت و آزاري به او نرسيده  ها آنهستند از  )و اهل دين( افرادي با استقامت
صابر و شكيبا هستند حال آن كه ، كرده است ها آناست و حتي در برابر كارهايي كه با 

داند كه كاري  طرفي اين زن مي و از كارهايي در حقشان كرده است نند اين نا مادريدا مي
ي بسيار و  لذا در برابر اين كارش اقدام به دادن صدقه، كه كرده است سحر و حرام است

نماز تهجد) حضور در جلسات ( شب زنده داري، حج مانند: ، هاي نفلي اداي عبادت
داه  كند كه اعمال نيك او گناه سحري را كه انجام كرده است. و اين گونه تفسير مي، ذكر

﴿ ي: دفع خواهد نمود وبه آيه، است         ﴾ :۱۱۴[هود[  

هاي ما بدين  كند. اكنون سؤال . استدالل مي»گرداند ها [گناهان] را نابود مي ها بدي نيكي«
 شرح است؛

و جاد  آيا براي زن جواز دارد كه شوهرش را به هدف جلب محبت وتداوم رابطه  -1
كنند. از نوع سحر پسنديده و جايز در حالت ضـرورت   طور كه برخي ادعا مي كند! آيا آن

 است.
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ادامه دهد  ها آنآيا درست است كه هر كس مرتكب اعمال حرام شود و بر انجام   -2

گناهـانش بخشـيده خواهـد شـد؟ وآيـاآزاري كـه بـه        ، هاي زياد وسپس با ادعاي عبادت
 بخشد؟ ي او را مياهللا تعال، ديگران رسانيده است

شان نيرنگ بزنـد و بـه خـاطر     ديگران را آزار دهد و در حق انسانآيا رواست كه   -3
 ي فرزندانش مرتكب اعمال حرام شود؟ امنيت آينده

 نصيحت شما براي كسي كه چنين وضعيتي دارد چيست؟  -4

حرام اسـت و فـرد را بـه    ، ترديدي نيست كه سحر كردن به هدف جلب محبت :2ج
چون ساحر به شيطان و جنهاي سـركش تقـرب   ، زيرا ساحر مشرك است، ندكشا كفر مي

 انسـان كند تا جايي كه جـن بـر دل    مي  عملي  ها آنخواهد توسط  جسته و آنچه را كه مي
كنـد   اش روي گـردان مـي   شود و فـرد را از برخـي اعضـاي خـانواده     مورد نظر چيره مي

بنابراين كمك گرفتن و تقرب جستن ، دگردان مند مي عالقه، ونسبت به برخي افراد بيگانه
 به جن و شيطان شرك و كفر است.

واجب است كه وي را بكشـند! ايـن در صـورتي    ، اگر جادو كردن اين زن ثابت شود
است كه خودش جادو كرده باشد و اگر ديگري اقدام به چنين عملي كرده است بايـد او  

ر كشتن بـا شمشـير اسـت. اگـر     چرا كه حد ساح، را معرفي كند تا آن جادوگر را بكشند
، بايد صبر و تحمـل پيشـه كنـد   ، بيند شوهرش نسبت به او بي توجه است همسر دوم مي

حتي اگر منجر به طالق شود وچه بسا كه نصيحت وتوجيه را قبول كند و به پيشـگاه اهللا  
تعالي توبه كند و بين هر دو همسرش به عدالت رفتـار نمايـد. و ايـن وضـعيت اصـالح      

، ون آن كه همسرش به سحر كه حرام است روي آورد. بايـد گفـت: كـه صـدقه    شود. بد
چون اين اعمال ، روزه گرفتن و شب زنده داري براي اين گونه افراد نفع و سودي ندارد

 گردند. گيرد باطل مي با شركي كه انجام مي

﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي                    ﴾ :۸۸[األنعام[ 

 .»گردد باطل و نابود مي، دهند هر چه از اعمال خير انجام مي، اگر شرك ورزند«
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﴿ ي آيه         ﴾ :هـا [گناهـان] را    هـا بـدي   نيكي« ]۱۱۴[هود

 .»گرداند نابود مي
كه سحر ، شود و شرك را شامل نمي گناهانِ غير از كفر است. كفر» سيئات«منظور از

شرك است وشرك ، اعم از متنفر كردن افراد از همديگر ويا ايجاد عالقه بين افراد

   ﴿ فرمايد: مي تعالىشود؛ زيرا اهللا  بخشيده نمي       ﴾ :النساء]

 »بخشد همانا اهللا كسي را كه به او شرك ورزد نمي« » ]۴۸
، بلكه تمام انواع آن كفر و شرك است، سحر چيز پسنديده و جايزي وجود ندارددر 

﴿ رمايد:ف ميبه دليل آن كه اهللا تعالي       ﴾ :ليكن «  ]۱۰۲[البقرة

 »كافر شدند ها آنشيط
ي خود و فرزنـدانش   براي هيچ مسلماني روا نيست كه كسي را به خاطر امنيت آينده

يم كه بـه درگـاه الهـي توبـه     كن مي مورد اذيت و آزار قرار دهد و ما مرد وزن را نصيحت
هـا و تجـاوز از دسـتورات     هـا جنايـت   كنند و خالصانه به دين او عمل نمايند. و از حرام

 »واهللا اعلم«آنان را قبول كند.   ي اميد است كه اهللا توبه، اجتناب كنند شرع
 هجري. 12/5/1427مورخه -ابن جبرين  از گفتار و امالي شيخ       

 شود... سحر هستند ] تعويذهايي كه سبب ايجاد محبت و يا تفرقه بين زن و شوهر مي124[

سبب محبت بين زن و شوهر و يـا سـبب    نويسد كه  امام مسجدي تعويذهايي مي س:
  ما رااهللا بـه شـ  ، شود آيا اين سحر است؟ ما را مستفيد گردانيـد  تفرقه بين زن و شوهرمي

 جزاي خير دهد!
  آن زن و شوهر يكديگر را دوسـت داشـته   ي  نويسد تا بوسيله كسي كه چيزي مي ج:

جـادوگر  ، جـدايي بينـدازد  ، باشند. و يا بين زن و شوهري كه يكديگر را دوسـت دارنـد  
 است.



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   398 
  

گيرند و سحر ياد  ي كساني كه سحر ياد مي حقيقت همان است كه اهللا تعالي درباره

﴿ فرمايد: ميدهند.  مي                             

           ﴾ :۱۰۲[البقرة[  

ميـان مـرد   ، آموختند كه بتواننـد بوسـيله آن   مطالبي را مي، از آن دو فرشته ها آنولي «
ي زيـان  انسـان بـه  ، تواننـد بـدون اجـازه اهللا    دايي بيفكنند ولي هيچ گاه نميوهمسرش ج

 .»برسانند
، نامند و سحراست ايجاد محبت) مي( »:عطف«ايجاد تنفر) و ( »:صرف«اين عمل را 

سحر كفر به اهللا بوده و ساحر كافر است چرا كه اهللا تعالي در كتاب خود آورده كه 

﴿ فرمايد: ساحركافر است و مي                   

                                 

                                 

                                     

                    ﴾ :۱۰۲[البقرة[  

وبـه  ، و سليمان هرگز [دست به سحر نيالوده] كافر نشد؛ ولي شياطين كفر ورزيدند«
نـازل  » مـاروت «و» هـاروت «مردم سحر آموختند و [نيز يهود] از آنچه بر دو فرشته بابل 

دادنـد؛ مگـر ايـن كـه از پـيش بـه او        شد پيروي كردند. وبه هيچ كس چيـزي يـاد نمـي   
مطـالبي را  ، از آن دو فرشـته  هـا  آنكـافر نشـو! ولـي    ، له ي آزمايشـيم ما وسي«فتند: گ مي
ميان مرد وهمسرش جدايي بيفكنند ولي هـيچ گـاه   ، آموختند كه بتوانند بوسيله ي آن مي

گرفتند كه  هايي را فرا مي قسمت ها آني زيان برسانند انسانبه ، توانند بدون اجازه اهللا نمي
دانستند هر كس خريـدار ايـن گونـه     داد. و مسلماً مي ميرسانيد و نفعي ن به آنان زيان مي

 .»اي نخواهد داشت متاع باشد در آخرت بهره
 باشد. كافرمي  آن كفراست و ساحر پس ادله بيانگراين است كه سحر و يادگيري
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يْفِ « در حديث آمده است كه ةٌ بِالسَّ بَ ْ رِ رضَ احِ دُّ السَّ  حد ساحر كشـتن بـا شمشـير    »حَ

(است
227F

شـود   به سبب مرتد شدن از دين اسالم كشـته مـي   بق قول صحيح ساحريعني ط .)1
ي شايستگي ندارد كه در نماز امام شود چون پيـرو ديـن مسـلمانان نيسـت و      چنين فرد

نماز خواندن پشت سر او درست نيست برمسؤالن و حاكمان  اقتداي به كافر جواز ندارد
مـان اجـراي ايـن حكـم الزم     حاك  بـر  مسلمان واجب است كه جلوي جادوگر را بگيرند

پسـتي درآن  ، پاشد جامعه از همه مي با اين كار، است تا جلوي ضرر را از جامعه بگيرند
 پناه بر اهللا!)( شوند. آن جامعه چيره مي يابد وخرافات وخرافه پرستان بر  راه مي

 )129/1(، المنتقي –الشيخ الفوزان                

سحر كردن مرد تا نتواند با همسرش همبستري ( ستن مردب و انسان] حكم تسلط جن بر125[
 كند)

گوينـد: جـن    مردم مي، زند هاي غير عادي مي شود و حرف بيمار مي انسانگاهي  س:
آورنـد   آيا اين درست است يا خير؟[در چنين حالتي] حافظ قرآني را مي، زدن شده است

 دامـاد را بـا   ر شـب زفـاف  حالت عـادي برگـردد و نيـز د    خواند تا به  وي قرآن مي و بر 
توانـد بـا همسـرش هـم      بندنـد كـه نمـي    خاصـي مـي   خواندن دعـايي خـاص) تعويـذ    (

 كند... آبا اين درست است يا خير؟ بستري
سـخن رفتـه    هـا  آنً جن نوعي از مخلوقات الهي است كه در قرآن و سنت از  اوال ج:
شان به جهـنم   كافرانشان به بهشت و مكلف هستند كه افراد مؤمن موجوداتي ها آن، است

. و براي درمان جـن زدگـي    ي بديهي است ها از واقعيت انسانروند. جن زدگي براي  مي
 شود. داروهاي شرعي از دعا و قرائت قرآن استفاده مي

آن شب با همسرش  زفاف تا داماد بسته شود و نتواند در  در شب  دوم: خواندن دعايي
ست. در قرآن و سـنت منـع    حرام و ناروا نوعي سحر است وچنين علمي، همبستري كند

 از سحر ثابت است و حد جادوگر كشتن است.  

                                                            
 )ازهمين باب116تخريج در فتواي ( -1
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 و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
 73الرقي وما يتعلق بها ص -فتاوي العالج بالقرآن والسنه، اللجنة الدائمة      

 ي سحر ] توضيح بحث ابن كثير در باره126[

 آمده:» 147ي صفحه«يكدر تفسير ابن كثير جلد  س:
ي را به االغـي تبـديل   انسانتواند در هوا پرواز كند. و از ديدگاه اهل سنت ساحر مي( 

اهللا ، خوانـد  كلمـات مشـخص را مـي    البته معتقدند هنگامي كه ساحر آن تعويذ و، نمايد
، آفريند! ليكن اين كه فلك و ستارگان در تغييـر شـكل مـؤثر باشـد     تعالي آن اشياء را مي

. آيا معناي اين سخن اين است كه امكان )،منجمان خالف فيلسوفان و ت نيست؛ بردرس
يا بر عكس تبـديل كنـد؟ آيـا     را به حيوان و مسلّط شود و او انساندارد. ساحر بتواند بر

 تا به حال چنين چيزي اتفاق افتاده است؟
پرواز در هوا ي  درباره، اند پيش از او ابن جرير به همين صورت آورده ابن كثير و ج:

اين بيانگر آن است ، اند و راه رفتن روي آب را برخي از سلف پيش از اين دو ذكر كرده
هاي سركش به خدمت ساحر در  چرا كه شياطين و جن، كه چنين امري ممكن است

ها  دهند و بديهي است كه جن آيند و بسي اوقات حقايق را برايش وارونه جلوه مي مي
ها مختلف و متفاوت در آورند؛ پس بعيد نيست كه ابتدا  ورتتوانند خود را به ص مي

ي درآورند و سپس به شكل االغ يا پرنده يا حيوان وحشي و...در انسانخود را به شكل 
، ي به شكل حيوانانسانكنند بسيار آمده كه  آورند و در ماجراهايي كه عوام نقل مي

توانند اقدام به چنين كاري بكنند؛  نمي ها آنو يا مانند اينها در آمده باشد. البته ، پرنده

﴿ فرمايد: طور كه مي ي كوني و قدري او تعالي همان مگر با قدرت الهي و اراده    

           ﴾ :توانند بدون  هيچ گاه نمي ولي« ]۱۰۲[البقرة

 .»ي زيان برسانندانسانبه ، ي اهللا اجازه
ادعا  ها آنمخالف است و، با تصور و باور فالسفه و معتزليان كه منكر اين هستند اين

امـا قـول صـحيح    ، جـادو كنـد  ، تواند با نيروي تخيل وافسـونگري  كنند كه ساحر مي مي
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(ي اول است واهللا تعالي بر هر چيز تواناست نظريه
228F

 واهللا اعلم)( .)1
 فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين                  

 توسط يك نفر يهودي ] ثبوت سحر شدن پيامبر صلي اهللا عليه وسلم127[

 آيا ثابت است كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم سحر شده است؟ س:

آري. در صحيحين و.... ثابت است كه پيامبر صـلي اهللا عليـه وسـلم جـادو شـده       ج:
نهايت تـأثير   است. اما از جهت مسايل شرعي و يا وحي برايشان تأثيري نداشته است. و

در ، كـرد كـاري كـرده    آن در اين حد بوده كه رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم تصـور مـي  
حالي كه نكرده بود. و اين سحر را فردي يهودي بنام لبيد بن اعصم عليـه ايشـان انجـام    

 .)229F2(»داده بود
لـق  دو سـوره ف ( اهللا تعالي ايشان را از آن نجات داد و به ايشان وحي شد با معوذّتين

(وناس) دم شدند
230F

چون در پيـامبر  ، واين سحر بر مقام نبوت ايشان تاثيري نداشته است .)3
ها را تحـت   صلي اهللا عليه وسلم آن قدر تأثير نداشت كه مسايل مربوط به وحي وعبادت

 تأثير قرار دهد.
با استدالل به ، برخي اين حقيقت را كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم جادو شده باشد 
ي  اش تصديق گفته الزمه، كه اگر بپذيريم پيامبر صلي اهللا عليه وسلم سحر شده استاين 

﴿ گفتند: ظالمان است كه مي             ﴾ :۸[الفرقان[ 

 .»كنيد مي تنها شما از مردي سحر شده پيروي «
يد سـخن ظالمـان اسـت    ي سحر شدن پيامبر صلي اهللا عليه وسلم تأي در اين كه الزمه

نيست. ترديدي ، كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم را به مردي سحر شده وصف كرده بودند

                                                            
 688/2و معـارج القبـول، حـافظ حكمـي     222/10براي اطالعات بيشتر در ايـن موضـوع بـه فـتح البـاري       -1

 راجعه شود.م
 تخريج كرده است. 2189و مسلم ش/ 6391را بخاري ش صلي اهللا عليه وسلم حديث جادو شدن پيامبر -2
 ).2192) ومسلم  (5735بخاري  ( -3
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كردند كه پيامبر صلي اهللا عليـه وسـلم در سـخناني كـه      ادعا مي ها آنچون ، وجود ندارد
 هـا  آنشـود تصـور    جادو شده است. آنچه بـر ايشـان وحـي مـي    ، شود برايشان وحي مي

ليكن سحري كه پيامبر شده بـود  ، ربط افراد جادو شده است نند سخنان بييي ماها آنهذي
 ها تأثير نگذاشت. بر هيچ چيز از وحي و عبادت

براي ما جايز نيست كه احاديث صحيح را تنها به خاطر فهم نادرست فردي حاال هـر  
 كس كه باشد رد كنيم!؟

 )135، 2/134( شيخ ابن عثيمين المجموع الثمين              

 ] روش جادو شدن پيامبر صلي اهللا عليه وسلم و تأثير آن بر ايشان128[

آيا ثابت است كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم سحر شده اسـت؟ اگـر ايـن ثابـت      س:
 پيامبر صلي اهللا عليه وسلم با سحر و ساحر چه رفتاري داشتند؟، است

ي  عايشـه  ، تآري ثابت است كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم جادو شـده اسـ   ج: ضـر
ه و سـحر بـر ايشـان تـأثير     ( گويد: پيامبر صـلي اهللا عليـه وسـلم سـحر شـد      مي عنْها اللـَّ

كرد كاري كرده است. در حالي كه نكـرده بـود يـك روز     گذاشت) تا جايي كه خيال مي

نْدَ « پيامبر صلي اهللا عليه وسلم به وي گفت: ا عِ َ مهُ دُ لَسَ أَحَ انِ فَجَ لَكَ اهُ مَ تَ أَ ـهِ وَ فَ أْسِ ــرَ رُ الْ آخَ

بُـوبٌ  طْ : مَ ـالَ ؟ قَ ـهُ الُ ـا بَ : مَ رِ خَ ا لِآلْ َ مهُ دُ الَ أَحَ قَ يْهِ فَ لَ جْ نْدَ رِ بِيـدُ بْـنُ ، عِ : لَ ـالَ ؟ قَ بَّـهُ ـنْ طَ : مَ ـالَ قَ

ـ مِ الْ صَ اطَةٍ ، أَعْ شَ مُ طٍ وَ شْ : يفِ مُ الَ ؟ قَ : فِيمَ الَ رٍ ، قَ كَ ةِ ذَ لْعَ فِّ طَ انَ ، يفِ جُ وَ رْ   )231F1(»يفِ بِئْرِ ذَ

و فرشته به نزد ايشان آمده يكي كنار سر ايشان و ديگري كنار پاهايشـان نشسـتند.   د«
؟ پرسيد: چه كسي  يكي از آن دو گفت: اين را چه شده است؟ [دومي] گفت: جادو شده

 او را جادو كرده است؟
 گفت: لبيد بن اعصم!

 پرسيد: با چه چيز سحر شده است؟

                                                            
 ) و اين متن احمد است.69 -63 – 6/57، احمد  (2189، و مسلم ش/6391بخاري ش/ -1
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ي خرماي نـر كـه در    تان و پوست شكوفهپس مانده ي الياف ك، ي شانه گفت: بوسيله
 »چاه ذروان مدفون است.

گويند: چنين چيـزي در   اند و مي اي اين حديث را رد كرده گويد: عده امام ابن قيم مي
اند كه سحر شدن بـراي ايشـان    حق پيامبر صلي اهللا عليه وسلم جايز نيست و گمان كرده

بلكه تـاثير سـحر ماننـد تـأثير     ، ستاند ني طور كه پنداشته حقيقت آن، نقص و عيب است
و ايـن هـم يكـي از    ، اسـت  ها و دردهـا بـر بـدن پيـامبر صـلي اهللا عليـه وسـلم        بيماري
تأثير گذاشت ايـن   طور كه سم روي بدن پيامبر صلي اهللا عليه وسلم همان، هاست بيماري

 .)232F1( هم مؤثر واقع گرديد
شـدن] در نبـوت ايشـان    اين عمـل [سحر ( نويسد: ابن قيم به نقل از قاضي عياض مي

كـرد   بر اثـر سـحر تصـور مـي     كند و اين كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم خدشه وارد نمي
در چنـين حـالتي چيـزي وجـود     ، كاري را انجام داده است در حالي كه انجام نداده بـود 

چرا كـه بـراي صـداقت    ، ندارد كه صداقت پيامبر صلي اهللا عليه وسلم را زير سؤال ببرد
ل وجود دارد و به اجماع از اين كه چيزي صداقت و نبـوت ايشـان را خدشـه    ايشان دلي
معصوم هستند. تنها اين عمل جواز تحت تـأثير قـرا گـرفتن ايشـان را در امـور      ، دار كند

بخاطر اين مسايل مبعوث نشـده و   گرداند كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم دنيوي ثابت مي
ه ايشان در مسايل دنيوي مانند ديگر افراد بشر فضيلت و برتري هم داده نشده است؛ بلك

گيرد. بعيد نيست كه چيزي را تصور كند كه حقيقت  ها و آفتها قرار مي در معرض آسيب
(و به حالت عادي برگردد. نداشته باشد و سپس آن حالت برطرف شود

233F

2( 
 لىتعـا پس از آن كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم يقين كرد كه سحر شده اسـت از اهللا  

آن را بيرون آورده  پيامبر صلي اهللا عليه وسلم، خواست مكان سحر را به ايشان نشان داد
و باطل كرد و آن حالت از ايشان برطرف گرديد تا جايي كـه گويـا از بنـد آزاد گرديـده     

به خاطر جادو شدن خود كسـي را تعقيـب نكردنـد و     است. پيامبر صلي اهللا عليه وسلم

                                                            
 99-98صبا اندك تفاوتي و الطب النبوي  4/124در زادالمعاد  -1
 4/124زادالمعاد  -2
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 خبيث را دستگير نكنيم و نكشيم؟  ند: آيا آنحتي وقتي به ايشان گفت

اينِ «فرمود:  فَ دْ شَ قَ ا فَ نَ ا أَ ا اللَّـهُ أَمَّ ّ ىلَ النَّاسِ رشَ لِكَ عَ ثِريَ ذَ يتُ أَنْ يُ شِ خَ  )234F1(»وَ

دسـتگيري و... جـادوگر)   ( مرا كه اهللا تعالي شفا داد و بيم آن دارم كه چنـين كـاري  (
 دد).باعث ايجاد شر و فتنه در ميان مردم گر

 )58، 2/57( المنتقي –الشيخ الفوزان                

                                                            
 ي:  (آيا آن را دستگير نكنيم و نكشيم؟!) تخريج در ابتداي فتوا ذكر گرديد و درآن جمله -1

 ي فلق ذكر كرده است. تحت تفسير سوره 338/10بلكه اين جمله در تفسير ثعلبي



 

 فصل چهارم: حاكميت و اجراي قوانين

 ] معناي سياست شرعي129[

 معناي سياست شرعي چيست؟ س:

مباني قرآن  براساسآن سياستي است كه  از سياست شرعي منظور  سياست شرعي: ج:
در ( و اطاعـت و تسـليم بـودن    و سنت استوار باشد و با رعايت عدالت از جانب حـاكم 

 برابر احكام الهي) از جانب رعيت قابل اجرا است.

   ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                      

           ﴾ :۵۸[النساء[  

ها را به صاحبانش بدهيـد! و هنگـامي كـه ميـان      د كه امانتده ميدستور اهللا به شما «
 »به عدالت داوري كنيد...، كنيد  مي مردم حكومت 

﴿ فرمايد: جا كه مي تا آن                     

 ﴾ :۵۹[النساء[ 

صلي اهللا عليه وسلم اطاعت كنيـد و از   ايد! از اهللا و پيامبر ي كه ايمان آوردهاي كسان«
 .»اطاعت كنيد ]كنند مي حكومت سنت و قرآن براساس كه كساني[اولي االمرتان 

 وسلم وصحبه وآله محمد نبينا علي وصلي، التوفيق باهللا و          
 )401/ 23( انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا

 سياست از دين جدايي محك ]130[

 دينـي  هـم  سياسـت  در و  نـدارد  وجود ستي  سيا، دين در: يدگو مي كه كسي حكم س:
 چيست؟، ندارد وجود
... و اسـالمي  هـاي  دولـت  بـين  كـه  دارد وجود درستي سياست اسالم شريعت در ج:
 اسـالمي  موفق و صحيح سياست با و درآيد اجرا به بايد جنگ و صلح در ها دولت ديگر
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 چنين با دنيا و دين در مسايل و كنند رفتار مردم ميان در مسلمان حاكمان و مسؤالن دباي
 .كنند حكمراني مردم بين سياستي

 و خيانـت ، شـكني  پيمـان ، دروغ، فريب، گناه ، نيرنگ سراسر كه، مكارانه سياست اما
، قـرآن  نصـوص  كـس  هـر . نـدارد  وجود اسالم شريعت در، باشد ها وعده به وفاي عدم

 بينيـد  مـي ، دهد قرار بررسي مورد راصلي اهللا عليه وسلم  پيامبر عملكرد و ت سير، سنت
 .است دشمنان و دوستان با عادالنه و صادقانه هاي سياست از سرشار كه

 وسلم وصحبه وآله محمد نبينا علي وصلي، التوفيق باهللا و           
 )401/ 23( انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا

 مسلمانان وحاكم ولي عليه رششو حكم] 131[

 كننـد   مـي  دعـوت  اينترنت طريق از بويژه را جوانان كه هستند كساني اكنون هم: 1س
، بردارنـد  دسـت ) عربـي  كشورهاي( كشورها اين) و پادشاه حاكم( امر ولي اطاعت از تا

 و كثـرت  ربـوي  ي هـا  بانـك  كشـورها  اين در: يندگو مي كه است آن فراخوان اين سبب
 داريد؟ افراد اين براي صحبتي چه، دارد وجود آشكارا صورت به منكرات

 واقـع  قبـول  مـورد  كـه  اسـت  باطلي هاي حرف ها اين كه است اين بنده صحبت: 1ج
 مسـلمانان  جماعت نمودن پراكنده و تفرقه و گمراهي به دعوت اين چراكه ، شد نخواهد

 بـه  كسي و نمود رد و آن را، بود توجه بي ها آنفراخو و ها حرف اين نسبت به بايد .است
 است. فتنه و شرارت، منكر به فراخوان و دهند مي دعوت باطل به زيرا نكند؛ توجه ها آن

 .شود نمي حكام كفر موجب كشورها در منكرات وجود كه دانست بايد
 و آنـان  از گـرفتن  ايـراد  شـامل  يـا  شمشيراست؟ با تنها حكام عليه شورش آيا :2س

 كنند؟ تظاهرات شان عليه مردم تا است حكام ضد بر مردم تحريك
 نـوع  تنـدترين  ايـن  و اسـت  شمشير با حكام عليه شورش كه شديم يادآور قبالً: 2ج

 سرمنبرها بر و جلسات در آنان دادن دشنام و گفتن ناسزا با اما. است حكام عليه شورش
 عليه شورش بر مردم تحريك موجب كار اين زيرا، رود مي بشمار حكام عليه شورش نيز
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 و حـرف  بـا  ترتيـب  اين با د؛شو مي شكسته درهم حاكمان منزلت قدر و گردد مي حاكم
 .رود مي شمار به شورش، حاكم عليه هم زبان

 )31، 1/11( المدلهمة المشاكل في المهمة اإلجابات -الفوزان الشيخ        

 رود؟ مي شمار به اكبر كفر از بشري قوانين مبناي بر حكمراني آيا] 132[

 داده شيخ آل ابراهيم محمدبن شيخ سعودي؛ كشور سابق مفتي را سؤال اين پاسخ ج:
 را شده لعنت قوانين كه است اين يكي اكبر كفر انواع از: يدگو مي جواب در وي، است

 كرده نازل صلي اهللا عليه وسلم محمد قلب بر االمين روح كه كنند قوانيني جايگزين
 آن مطابق مردم ميان در تا است آشكار عربي زبان هب آن و باشد دهندگان بيم از تا است

 كه چرا نمايند؛ مراجعه آن به دشمني و درگيري و اختالف هنگام در و كنند حكمروايي

﴿ :فرمايد مي تعالى اهللا                        

           ﴾ :۵۹[النساء[  

 و اهللا بـه  اگـر  گردانيـد؛  باز رسول و اهللا به را آن، كرديد اختالف چيزي در هرگاه و«
 .»است نيكوتر پايانش و عاقبت و بهتر شما براي اين، داريد ايمان آخرت روز

 قرار داور و حكَم خود اختالفات در را امبرپي كه كساني از را ايمان داشتن تعالى اهللا

﴿ :فرمايد مي و كند مي نفي، قسم و نفي ادات تكرار و تأكيد با دهند نمي      

                           

         ﴾ :۶۵[النساء[ 

 اختالفـات  در كـه  زمـاني  مگـر ، بود نخواهند مؤمن ها آن كه سوگند پروردگارت به«
 نـاراحتي  احساس خود دل در، تو داوري از سپس و دهند؛ قرار حكم و داور را تو، خود

 .»باشند تسليم كامالً و نكنند؛
 پيامبر داوري از كه زماني تا است نكرده بسنده پيامير دادن قرار داور به تنها تعالى اهللا

  ﴿ :فرمايـد  مي و باشند نداشته دل در ناراحتي احساس گونه هيچ      
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       ﴾ »ي واژه. »نكننــد نــاراحتي احســاس دل در خــود داوري از ســپس 

 دلـي  آنان بايد .است ناراحتي و تنگي دل احساس معناي به است آمده آيه در كه» حرج«
 .باشند داشته پريشاني و اضطراب از سالم و بزرگ
 زمـاني  و. شـوند  تسـليم  كامالً كه زماني تا، كند مي بسنده مسئله دو اين به تعالى اهللا 

 از كه اي گونه به باشند پيامبر داوري و دستور بردار فرمان كامل بطور كه ندشو مي تسليم
 ايـن  لـذا  .شوند حق حكم تسليم كامل طور به و بشويند دل چيز آن به وابستگي نوع هر

 باشـد  حقيقت اين بيانگر تا دهند مي قرار تأكيد مورد» تسليماً« تأكيدي مصدر با را مسئله
 .شوند تسليم مطلق صورت به بايد بلكه ؛نيست كافي ظاهري تسليم تنها كه

 تعالى اهللا: يدگو مي ادامه در) هاللـَّرحمه ( ابراهيم بن محمد شيخ  كه جا آن تا

﴿: فرمايد مي                  ﴾ :٤٤[املائدة[  

 .»است كافر نكند حكم است  كرده نازل اهللا آنچه به وهركس«

﴿ :فرمايد مي                  ﴾ :۴۵[املائدة[ 

 .»است ظالم نكند حكم است كرده نازل اهللا آنچه به هركس«

﴿ :فرمايد مي و                  ﴾

 ]۴۷[املائدة: 
 .»ستا فاسق نكند حكم است  كرده نازل اهللا آنچه به هركس و«

 اسـت  كرده نازل اهللا آنچه غير به كه را كساني پياپي و، صورت چه به تعالى اهللا ببينيد
 حكـم  تعـالى  اهللا كـه  است ممكن غير، است كرده ثبت فاسق و ظالم كافر كنند؛ مي حكم
 بـدون ، نباشـد  كـافر  كـه  حالي در بنامد؛ كافر را است كرده نازل اهللا آنچه غير به ي كننده
 .است كافر مطلقاً اعتقادي صورت به يا عمل ورتص به يا ترديد

هرضي  عباس ابن از ديگران و طاوس  روايـت  مطـالبي  آيـه  ايـن  تفسير در عنْهما اللـَّ
ايـن   .كنـد  حكـم  است  كرده نازل اهللا آنچه غير به كه است كسي كفر بيانگر كه اند كرده
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 فرد كه است عملي كفر يا و اندگرد مي خارج دين از را فرد كه است اعتقادي يا كفر كفر
(گرداند نمي خارج دين از را

235F

1(. 
 :دارد انواعي كه است اعتقادي كفر: اول نوع
صـلي اهللا   پيـامبر  و اهللا دسـتورات  مبنـاي  بر حكومت شايستگي و برتري حاكم :اول

 ابـن  از كـه  آنچـه  معنـاي  اسـت  اين. برتربداند را ديگر وقوانين كند انكار را عليه وسلم
هرضي  عباس ـه رحمه ( جرير ابن و اند  كرده روايت عنْهما اللـَّ  نمـوده  اختيـار  را آن )اللـَّ
، نـوع  ايـن  در كنـد؛  انكار، است كرده نازل تعالىشرعي را كه اهللا  احكام حاكم كه است
 از يكـي  كـس  هـر  علمـا  بـين  اتفـاق  مورد اصول طبق كه چرا، نيست اختالفي علما بين

 پيـامبر  كه دين را قطعي مسايل از حرف يك يا و اتفاق مورد فروع از ييك يا دين اصول
 .شود مي خارج دين از و رددگ ميكافر ، كند انكار، است آورده صلي اهللا عليه وسلم

ا  ؛كنـد  نمـي  حكومت) سنت و قرآن( رسول و اهللا قوانين با مطابق كه حاكمي :دوم امـ 
 غيـر  قـوانين  كـه  اسـت  معتقـد  حال عين در، كند نمي انكار هم را سنت و قرآن حقانيت
جديـد   حـوادث  بـه  نسبت يا و مطلق بصورت يا، است فراگيرتر و تر كامل، بهتر اسالمي

 اسـت  كفـر  نيـز  ايـن  كه نيست ترديدي. آيد مي پديد اوضاع تغيير و زمان تحوالت با كه
 بر، ستا بشر افكار و اذهان ي پرداخته و ساخته كه را بشري قوانين و دستورات كه چرا
 .است داده ترجيح حميد و اهللا حكيم قوانين و دين

 تغيير و زمان اختالف با صلي اهللا عليه وسلم رسول و اهللا قوانين و احكام حقيقت در
 نيسـت  -باشـد  چـه  هر – ماجرايي و قضيه هيچ چون، كند نمي تغيير حوادث؛ و اوضاع

 استنباط بصورت يا رآشكا و واضح نصي بصورت سنت و قرآن در آن حكم كه اين مگر
 .فهمند نمي ديگر برخي و فهمند مي را آن برخي حال، دارد وجود.. .يا و

 تغييـر  وضـعيت  تغييـر  بـا  فتـوا  انـد؛  گفته علما كه مطلباين  معناي است ذكر شايان
 و شـناخت  يا و دارند علم از اندك ي بهره ا كه افرادي از برخي كه نيست طور آن كند مي

 تغييـر  كه كنند مي تصور و ندارند آن هاي حكمت و اسباب و دين احكام از درستي درك
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 تغيير قابل انحرافي تخيالت و مادي اهداف و حيواني، شهواني هاي خواسته براساس فتوا

 قـرآن ( نصـوص  و كنند مي دفاع خود موضع سرسختانه از كه شود مي مشاهده لذا، است
 معناي كه است هدف همين به و هندد مي قرار خويش نظريات تابع بتوانند تا را) وسنت
 .كنند مي عوض و دهند مي تغيير را احاديث و آيات
 و شـريعت  اصـول  بـا  فتـوا  كـه  اسـت  آن، زمان و اوضاع تغيير با فتوا تغيير موضوع 

 گرفتـه  نظـر  در اصـولِ  بـا  كه هايي مصلحت با همچنين و، شود رعايت بايد كه علتهايي
 و سـاخته  قـوانين  طرفـداران  كـه  اسـت  بـديهي . باشـد  گـار  سـاز ، شارع جانب از شده

 اهـداف  با آنچه جز چيز هيچ به ها آن و هستند دور به چيزها اين از بشر ذهن ي پرداخته
 جـاري  هـاي  واقعيـت  و، ندارند توجه -باشد كه چه هر -باشد سازگار هايشان خواسته و

 !است حقيقت اين بر گواه  ترين صادق
 و قرآن قوانين از بشر ذهن ي پرداخته و ساخته قوانين كه است معتقد حاكم: سوم

 نوع دو همانند نيز فرمانروايي و حاكم چنين، است آن همانند بلكه نيست بهتر، سنت
 با خالق و مخلوق كه دكن مي ايجاب او اعتقاد كه چرا، است خارج دين از و كافر اول

 ﴿ ي آيه با اعتقادي چنين و هستند برابر هم      ﴾ :هيچ« ]١١[الشورى 

 .»نيست تعالى او همانند چيز
ي بـا   هماننـد  از تعـالى  او بـودن  ومنزه پروردگار يكتايي كمال بيانگر كه ديگر وآياتي

اين افـراد  ، افعال و داوري بين مردم در مسايل اختالفي است، صفات، مخلوقات در ذات
 كنند. را رد مي ها آنمخالف آيات فوق هستند و 

ي به قـوانين غيـر الهـي هماننـد:      شخص چنين اعتقادي ندارد كه حكم كننده :چهارم
امـا معتقـد   ، قرآن وسنت) است. چه رسد به اين كه آن را بهتـر بدانـد  ( ي به حكم كننده

چنـين  ، جـواز دارد ، با قوانين قـرآن و سـنت اسـت     است حكمراني با قانوني كه مخالف
مصـداق   هـا  آن) است وهر حكمي كه بـراي  كافر( فردي همانند حاكماني كه ذكر كرديم

چيـزي اسـت كـه بـا نصـوص       ايشان معتقـد بـه    چرا كه، آيد دارد برايشان نيز صادق مي
 صحيح و صريح قطعي حرام است.
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فراگيرتـرين و  ، عـدم حكـم بـه قـوانين قـرآن وسـنت) بزرگتـرين       ( اين نـوع پنجم: 
ابودي احكـام الهـي و   آشكارترين موردي است كه با شريعت از روي عناد و در جهت ن

، اصـل ، گيرد و از نگاه جمع بندي و ترتيـب  به هدف مخالفت با اهللا و رسولش انجام مي
الزم االجرا بـودن و داشـتن منبـع و مرجـع شـباهت زيـادي بـا        ، حكم، نوع، شكل، فرع

هاي شرعي منابع و مراجعي دارد كه همه بـه   طور كه دادگاه رد. هماندا ميهاي اسال دادگاه
قـوانين كشـور   ، منافع اين قوانين و مراجـع آن قـانون فرانسـه   ، گردد سنت بر مي قرآن و
ي اسـت كـه    مذاهب و اديان خود ساخته ا قوانين كشور انگلستان و ديگر قوانين آمريكا

 ها تلفيق شده است. منتسب به شريعت هستند كه قوانين اين دادگاهها از مجموعه اين
هـا و كشـورهاي اسـالمي بـا آمـادگي و       از شـهر  ها در بسـياري  هم اكنون اين دادگاه

كننـد و   هـا رجـوع مـي    و مردم دسته دسـته بـه ايـن    امكانات كامل مشغول به كار هستند
كننـد   قضـاوت مـي  ، ها در ميان مردم با قوانين مخالف قرآن وسنت قضات در اين دادگاه

بول نمايند و پـذيرش  كنند كه بايد آن را ق مردم را بر اجراي قوانين اين دادگاهها الزام مي
ي رسـالت بـا محمـد     باالتر از اين است و چه چيـز  ند. چه كفريكن ميآن را بر مردم الزا

 بيشتر مخالف است؟!!  رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم
ي مـوارد فـوق بصـورت گسـترده در ايـن مقالـه        گفتني است كـه:)ذكر تمـام ادلـه   ( 
 گنجد. نمي
پسنديد كه دستورات  گان و عاقالن! چگونه ميپس اي گروه خردمندان و اي فرهيخت 

هاي امثال خود شما بر شما به اجـرا در آيـد و يـا نظـر      افرادي همانند خودتان و انديشه
از شما كمتر است و خطا و اشتباه در حق شان جايز است و حتي  ها آنكه بينش  افرادي

حتـي در قـوانين    سـت. به مراتب بيشتر ا ها آنيات صحيح  شان از نظر خطاها و اشتباهات
مسايلي كـه بـه صـورت نـص يـا اسـتنباط        واحكام شان چيز صحيحي وجود ندارد؛ مگر

، هـا  خـون ، هـا  آنگذاريد كه آنان در جـ  برگرفته از دستورات اهللا و رسولش است. آيا مي
فـردي و اجتمـاعي)   ( اموال وساير حقوق، و فرزندان، همسران، ها خانواده، و و شرف آبر 

ند و قوانين اهللا و رسولش كه مصون از اشتباه هستند و هيچ گونه بـاطلي  شما قضاوت كن
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از پيش رو و نه از پشت سر به آن راه ندارد. چرا كه از جانب پروردگار حكيم و حميـد  
 اعتبار شمارند؟!!! نازل شده است را ترك كنند و بي

ي است كه پذيرش حكَميت و قوانين پروردگار در واقع تسليم شدن در برابر خالق 
لذا همان طور كه سجده براي مخلوق جايز ، كنند  را عبادت تعالىرا آفريده تا او  ها آن

مردم موظف هستند فقط اهللا را عبادت كنند و ، نيست و فقط براي اهللا جايز است
مخلوق را عبادت نكنند به همين صورت نبايد تسليم فرمان و داوري كسي جز 

رئوف و رحيم است. نه حكم و قانون مخلوقِ ، حميد، معلي، پروردگاري شوند كه حكيم
ها وي را هالك گردانيده است. بر  شبهه، ها شهوت، پيشه و جاهل كه ترديدها  ستم

دلشان غفلت سنگ دلي وتاريكيها چيره است. به اين ترتيب بر خردمندان الزم است كه 
ين ساخته و چرا كه حكومت مطابق قوان، اي نجات دهند خود را از چنين مهلكه

، ها هوس، و حكمراني بر مبناي هواها انساني ذهن بشر به بردگي كشاندن  پرداخته

﴿ قرار خواهند گرفت:  هات و خطاهاست. عالوه بر اين مصداق اين آيهااشتب   

               ﴾ :۴۴[املائدة[ 

  .»كافر است، حكم [قضاوت و داوري] نكند، آنچه اهللا نازل كرده استهر كس به «
آنچه بسياري از سران عشاير و قبايل صحرا نشين و... به نقل از ماجراهايي كه  ششم:

رود و در  براي پدران و اجدادشان پيش آمده است و از عادات و رسوم شان به شمار مي
انـد و در ميـان خـود     شان به ارث برده پدران نامند كه از سلوم) مي( اصطالح محلي آن را

  را بـه  كنند و در هنگام اخـتالف و مراجعـه و حكـم آن     آن حكم و قضاوت مي براساس
گرداني از فرمـان   از باقي مانده هاي جاهليت و اعراض و روي، گذارند ي اجرا مي مرحله

 اهللا و رسول است. ال حول و ال قوة إال باهللا
آن ، گردانـد  ست كه حاكم بغير ما أنزل اهللا را ازدين خارج نميكفر عملي ا قسم دوم:

ـه رضي  طور كه ابن عباس ا  اللـَّ مـنْهي آيـه  ع: ﴿              

    ﴾ :۴۴[املائدة[ 
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ذكر كرده است. ابـن  . »است كافر نكند حكم است  كرده نازل اهللا آنچه به هركس و«
هرضي عباس  را از درجـه اي پـايينتر از كفـر      اين نوع كفـر ، در تفسير اين آيه عنْهما اللـَّ

 كفر دون كفر).(اكبر دانسته است 
هرضي  ابن عباس  كفري نيسـت كـه شـما بـه آن     ، مي فرمود: اين نوع كفر عنْهما اللـَّ

(گرايش داريد
236F

هرضي  عباسابن  ي گفته.مطابق )1 كساني كه حكـم بـه غيـر مـا      عنْهما اللـَّ
، تر از كفر اكبر قرار دارند كه در واقـع هـواي نفـس    ي پايين در درجه ا، كنند انزل اهللا مي

حكم كند حال آن كه معتقد اسـت  » ما انزل اهللا«كند كه به غير حاكم و قاضي را وادار مي
خـودش در اشـتباه بـوده و از هـدايت      حكم اهللا و رسولش حق است و قبـول دارد كـه  

 منحرف است.  
گرداند ليكن گنـاه و معصـيت    ي اسالم خارج نمي اين نوع كفر فرد را از دايره هرچند

سـوگند دروغ  ، دزدي، نوشـيدن شـراب  ، مانند: زنا  عظيمي است كه از تمام گناهان كبيره
كتاب خـود كفـر ناميـده     آن را در تعالىو... بزرگتر است؛ زيرا اين معصيتي است كه اهللا 

 ناميد. تر از گناهان كبيره نبود آن را كفر نمي است و اگر بزرگ
را بر رجوع به كتاب خود بـا خشـنودي و    ي مسلمانان   خواهانيم كه همه تعالىاز اهللا 

 كه او توانا و قادر بر اين است!، فرمانبرداري متحد كند
 )284-12/291( لفتاوي و رسائ –الشيخ محمد بن ابراهيم           

هرحمه ] آيا شيخ محمد بن ابراهيم 133[ تحكيم القوانين) ( ي از نظرياتش در رساله اللـَّ
 رجوع كرده است؟

هرحمه  آل شيخ، شيخ محمد بن ابراهيم س: تحكـيم القـوانين)   ( اش كه در رساله اللـَّ
هللا دارد و شامل كفـر اكبـر   ي به غير ما أنزل ا هاي مختلفي كه حكم كننده  حالت، نام دارد

فراگيرترين و آشـكارترين  ، يد: عدم حكم به قوانين قرآن و سنت بزرگترينگو مي، است
نوعي است كه با شريعت از روي عناد و در جهـت نـابودي احكـام الهـي و بـه هـدف       

                                                            
 )2/62ابن كثير ( -1
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، فـرع ، و اصـل ، گيرد و از نظر جمع بنـدي و ترتيـب   مخالفت با اهللا و رسولش انجام مي
هاي اسـالمي   مشابه با دادگاه، الزم االجرا بودن و داشتن منبع و مرجع، حكم، نوع، شكل
 است.
هاي اسالمي منابع و مراجعي دارد كه همه به قرآن و سـنت بـر    همان طور كه دادگاه 
قـانون كشـور   ، قانون كشور آمريكا، اين قوانين منابع زيادي مانند: قانون فرانسه، گردد مي

كه منتسـب بـه شـريعت اسـت      مذاهب و اديان خود ساخته اي انگلستان و ديگر قوانين 
 تلفيق شده است.

ها در بسياري از شهرها و كشورهاي اسالمي بـا آمـادگي و    در حال حاضر اين دادگاه
كننـد. قاضـيان در    دادگاهها مراجعه مـي  امكانات كامل باز است و مردم دسته دسته به اين

كننـد و از   قضـاوت مـي  ، مخـالف قـرآن وسـنت   ها در ميان مـردم بـا قـوانين     اين دادگاه
كننـد. همـه بايـد آن را     دستورات اين قوانين آن است كه مردم را بر اجراي آن الزام مـي 

كنند. با اين حال چه كفري باالتر از اين  قبول نمايند و پذيرش آن را بر مردم اجباري مي
بيشـتر    عليـه وسـلم  محمد رسـول اهللا صـلي اهللا     ي با شهادت به رسالت است و چه چيز
(مخالف است؟!!

237F

1( 
هرحمه شيخ  يد: اما آن نوع حكم به غير مـا انـزل اهللا   گو ميدر پاسخ سؤالي ديگر  اللـَّ
تي ركفر دون كفر) در صـو ( تر از كفر اكبر است  ي پايين اند: در درجه ا اش گفته كه درباره

ند با آن كـه معتقـد باشـد    است كه فردي براي تعيين حكمي به غيرشريعت اهللا مراجعه ك
كه معصيت انجام داده است و حكم اهللا حق است و يك يا دو بار چنين عملي را انجـام  
دهد اما اين كه كسي قوانين ساخته و پرداخته بشري را بـراي هميشـه بپـذيرد و تسـليم     

(تر است كنيم و حكم شريعت باال كه بگويد ما اشتباه مي هرچنداين كفر است ، شود
238F

2(. 
 تاد محترم سؤال اين است: مگر نه اين است كه سخن عالمـه محمـد بـن ابـراهيم    اس

 همحره د؟ آيا باش ميصحيح است و با اصول و قواعد اهل سنت سازگار و هماهنگ  اللـَّ

                                                            
 )290، 12/289يخ (فتواي شيخ محمد بن ابراهيم آل ش -1
 )12/280فتاوي شيخ محمد بن ابراهيم آل شيخ  ( -2
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هرحمه  شيخ محمد بن ابراهيم سخن ديگري دارد كه با اين سخنش مخـالف اسـت؟    اللـَّ

احلكـم بغـري مـا أنـزل اهللا و « خالد عنبري) در كتاب( نامچون يكي از برادران مصري به 

هرحمه  نويسد: كه شيخ محمد بن ابراهيم مي »أصول التكفري سخن ديگري نيزدارد و  اللـَّ

عبـداهللا بـن   ، يد: استاد محتـرم گو ميآن را به شما نسبت داده است. وي در كتاب مذكور 
هرحمه بن ابراهيم عبدالرحمن آل جبرين به من گفت كه شيخ محمد  سخن ديگـري   اللـَّ

 )131ص/( نيز دارد...
 رود كه به اين مسايل پاسخ كامل بدهيد. جزاكم اهللا خيراً! از شما انتظار مي

 اما بعد:، الحمدهللا وحده ج:
ه   استاد و پدرمعنوي و روحاني ما جناب شيخ محمد بن ابراهيم آل شيخ  مـحر ـه  اللـَّ

تـرين سـخنان    و قوي بود و سخن فوق از نرم ها و امور نو پيدا تند در رد و انكار بدعت
هايي  ما از ايشان در يكي از سخنراني ايشان در رد قوانين ساخته و پرداخته بشري است.

نمـود ايـن بـود كـه      شان كه رد مي از جمله كارهاي(، كرد كه به شدت مبتدعان را رد مي
هـايي از   ا شريعت مخالف است و قوانين و رسمكنند كه ب مبتدعان) از قوانيني پيروي مي

ايشان حكـم ارتـداد و   ، دانند مي تعالىكنند كه آن را مشابه حكم اهللا  خودشان درست مي
گرفتنـد و   چرا كه اين مبتدعان به دين ايراد مـي ، صادر كرد را از دين اسالم ها آنخروج 

بـراي قاتـل و قطـع     قوانين ديني را تعطيل نمودند و معتقد هستند اجراي حـد قصـاص  
دانند و مباح دانستن زنـايي كـه بـه     گري مي سار فرد زناكار را وحشي دست دزد و سنگ

عقيـده و توحيـد ايـن    ، هـاي فقـه   رضايت طرفين باشد و... ايشـان در بسـياري از درس  
كرد. به خاطر ندارم كه از ديدگاه خـود رجـوع كـرده باشـد و بيـاد       مباحث را مطرح مي

خني داشته باشند كه در آن حكم به غير ما انـزل اهللا را جـايز بداننـد و    ندارم كه ايشان س
سهل انگاري كـرده  ، كنند در خصوص مراجعه به طواغيتي كه به غير ما انزل اهللا حكم مي

 .باشد
هرحمه  قابل ذكر است كه شيخ محمد بن عبدالوهاب  حكم كنندگان به غير ما  اللـَّ

كنم هر كس از قول من نقل  بر شمرده است. بنده اعالم مي انزل اهللا را از سران طواغيت
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اند بدون ترديد در نقل قول اشتباه  ي خود رجوع كرده كرده است كه ايشان از نظريه
نصوص قرآن و سنت و نظريات علماي بزرگ ، كرده است. و در چنين مسايلي مرجع

  ﴿ :تعالىطور كه در كتاب التوحيد تحت عنوان قول اهللا  است. همان   

               ﴾ :۶۰[النساء[ 

چه بـر تـو نـازل شـده      اند به آن كنند ايمان آورده مگر نديدي كساني را كه گمان مي«
 .  » است...

بـه   هايشان توضيح داده است و پيشوايان دعوت و ديگر علما و صاحبنظران در كتاب
 اند. صراحت ذكر كرده

 » و صلي اهللا علي محمد و آله و صحبه و سلم، و اهللا اعلم«
 14/5/1417 ي مورخه -امضاء شيخ ابن جبرين فتواي با

 هاي اسالمي و غير اسالمي جايز است؟ ] آيا اختيار دادن در رفتن به دادگاه134[

هرحمه  محمد بن ابراهيم، سابق) عربستان(مفتي   يد:گو ميدر پاسخ اين سؤال  اللـَّ
در ، ماده پرستان و كساني كه حركت در مسير حق برايشان اهميتي ندارد هرچند

هاي خود بغير از شريعت محمدي مراجعه كنند و مراجعه به  اختالفات و درگيري
به قاضيان و حاكمان غير مسلمان است. اين ، هاي غير اسالمي در واقع مراجعه دادگاه

دانند  ي است كه حكَم قرار دادن و رجوع به دادگاه شرعي را اختياري مي ابدترين نظريه 
، سوگند به اهللا! كه هر كس چنين حرفي بزند بهتان و دروغ بزرگي گفته است، نه اجباري

اختياري بوده است ، م قرار دادن شريعت براي طرفين درگيركَاز چه زماني مراجعه و ح
، كس يا هر دادگاهي اعم از شرعي يا غير شرعي كه تا اين حق را داشته باشند كه هر

توانند به آن شكايت نموده و مراجعه كنند!! مگر نه اين  مورد توافق طرفين باشد مي

 ﴿ فرمايد: مي تعالىاست كه اهللا               

    ﴾ :۶۵[النساء[ 
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انـد مگـر ايـن كـه در آنچـه اخـتالف        ايمان نياورده، ردگارت سوگندبه پرو، پس نه«
 .  »تو را داور قرار دهند...، كنند مي

طرفين درگيـر اسـت و تحـت هـيچ شـرايطي       »يحكّموك«چرا كه منظور از ضمير در
جايز نيست كه هنگام اختالف و تنازع به مرجع غير شرعي مراجعـه  ، براي طرفين درگير

همان  تمام اختالفات بايد قانون شرعي و ديني باشد. اين موضوع دقيقاً بلكه مرجع، كنند
ي است كه درگذشته مرسوم بوده كه برخـي از قاضـيان بـه طـرفين درگيـر هنگـام        چيز

قضـاوت كنـيم    خواهيد مطابق شريعت گفتند: مي دادند و مي مراجعه و شكايت اختيار مي
ب شـباهت دارد؟! مـا أشـبه الليلـة     يا مطابق با قانون پيشـرفته؟ چقـدر امشـب بـه ديشـ     

 بالبارحة؟! و اين دو موضوع باهم مشابهت دارند.
(يد:گو ميشاعر 

239F

1( 

نه فإنه نها أو تكُ كُ تهُ أمها من لب    فإن مل يَ قَ  ها آنأخوها سَ

او برادرش است كه مادرش او را با شير خود تغذيـه كـرده   ، اگر آن نباشد يا تو باشي
 است.

هايي را كه قوانين سـاخته و   حكومت تعالىشود كه اهللا  ا نميآيا اين موجب بيداري م
 هرچند، ها گرفتار نمود ي بشري را نيك پنداشتند نابود گردانيد و به انواع عذاب پرداخته

هـا   شتند؛ اما درحقيقت از دين اسالم فاصله داشتند. اين دولـت دا ميكه اسم و رسم اسال

                                                            
إِنَّـهُ  «اصل اين بيت از ابواالسود دؤلي است؛ امـا بـا لفـظ     -1 نـهُ فَ نهـا أو تَكُ ـهُ     فـإن ال يَكُ تـهُ أَمُّ ذَ ـا غَ وهَ أَخُ

) و تـاج العـروس    1/409و المزهـر فـي علـوم اللغـه واالدب (     324-5/323. نگا: خزانـة األدب  »ها بِلِبَآن

. »هـا فإننی رأيت أخاها جمزئاً  ملكآن دع اخلمر ترشهبا الغواه      «)  بيت قبلي اين شعر اين است: 36/74(

ابواألسود دوئلي غالمي داشت كه تجارت مي كرد و گاهي شراب مي خورد كه بـر اثـر آن تجـارتش    
شراب، كشمش بخورد؛ زيرا اصل هر  كساد شد. ابواألسود به غالمش پيشنهاد نمود كه به جاي خوردن

اصـل هـر    (فإن مل يكنها أو تكنـه)دو از انگور است و به غالم گفت: كشمش مانند شراب باشد يا نباشد 

هُ بِلِبَآندو از يك درخت است.   تهُ أَمُّ ذَ ا غَ وهَ بنـابراين بيـت دوم در محـاوره بـه عنـوان ضـرب        هـا) (أَخُ

 المثل كاربرد پيدا نمود.  [مترجم]



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   418 
  

 هـا  آنزيرا (، خي از امور به عذاب گرفتار شدندبه خاطر اجراي قوانين غير اسالمي در بر
شد  شان اجرا نمي به قوانين غير اسالمي روي آوردند) تا جايي كه هيچ حكم اسالمي بين

هـايي ماننـد:    و جز به قوانين تلفيقي از قوانين حكومت چنگيزخان و... و قـوانين دولـت  
، ول و نصـوص شـريعت  هاي كافر و قبايل بـدور از اصـ   انگلستان و ديگر دولت، روسيه

 كردند. مراجعه نمي
 معامالت و برنامه، دستورات و احكام، حرام و لكسي چنين نپندارد كه در حال 

 گونه همان) حقيقت كه چرا( .دارد وجود حرجي و عسر كوچكترين، محمد شريعت

﴿ :فرمايد مي تعالى اهللا كه است             ﴾] :۷۸احلج[ 

 .  »است نداده قرار تنگي و حرج گونه هيچ دين در شما براي«
 .نيسـت  حرجي و عسر آن در و، است آسان كامل بطور اسالم  دين احكام حقيقت در

 ايـن  البته، اسالمي احكام اجراي با مگر ؛شود نمي تضمين مسلمانان رستگاري و سعادت
 بـه  رسـيدن  درپـي  كـه  مـداران  زور و پرستان باطل شخصي هواهاي و اهداف با احكام
 .نيست سازگار، هستند خويش مادي اهداف

، الحـادي  باورهاي و كفري هاي تصميم با كه نيست اين دين بودن آسان معناي البته 
 اهـداف  با هرگز دين باشد داشته سازگاري، حرام هاي نيرنگ و ربوي معامالت، جمله از
 خواسـت  و عدالت با تنها بلكه، ندارد نيهمخوا و سازگاري مذكور افراد هاي خواسته و

 طمـع  ديگـران  وامـوال  حقـوق  ودر خواهنـد  مـي  را شـان  خـود  حقـوق  فقـط  كه افرادي
 .سازگاراست كامالً ورزند نمي
 از را حـق  و كنـد  مـي  حمايـت  و نموده حفظ را افراد حقوق شريعت ترتيب اين به 

 شـريعت  بـه  را شـرعي  يرغ قوانين خواهند مي كه پيشگاني وستم متجاوزان هاي خواسته
 كـه  يها نعادآل صلح از اسالمي دادگاههاي مگر وانگهي. دارد مي نگه پاكيزه كنند؛ اضافه
 در عكـس  بـر  بلكـه ! انـد؟  بـوده  رويگـردان ، نگردانـد  حالل را حرامي و حرام را حاللي

 كننـد  مـي  صـادر  درگيريهـا  بـه  دادن پايان براي شريعت حاكمان و قاضيان كه دستوراتي
 .است عادالنه شرعي دستورات و، صلح با مطابق
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 وشـود   گيـر  جاي كه بماند قدر آن فردي ذهن در اشتباه امر يك اگر كه است بديهي 
، دهـد  انجـام  هميشه را ها آن و كند عالقمند نيست حالل كه چيزهايي به را او شهوت يا

 وي لـط غ و پنـدارد  مي شبهه را شهوتش كه جايي تا گردد مي تقويت باورش در چيز آن
 اي شـبهه  و غلط از و ماند مي حال همان بر و گردد مي تبديل درست چيز به اعتقادش در
 كند مي شكار را بندگان بيشتر شيطان گونه اين و كند مي دفاع، است شهوتش آن منشأ كه
 ؟!گرداند مي تلخ فاسدشان كام در را حق و شريعت طعم شيريني و

» اهللا رسـول  محمـد  اهللا إال إلـه  ال« بـه  ادند گـواهي  كـه  شان دين اصل اگر مسلمانان
 فوايـد زيـادي از قبيـل:    و نتايج توحيدي ي عقيده اين ماند؟ مي برايشان چيز چه، باشندن

 .است توحيد متناقض با قدرچ آن از برائت و، دارد براي مسلمانان عمل و، اعتقاد، علم
 ال« بـه  گـواهي  چه آن و است اصل كه را اي جمله دو كه است الزم مسلمانان بر پس 
 محمـد «بـه  گواهي، دوم اصل آنچه و. كند مي ايجاب، عبادت در اهللا يكتايي از» اهللا إال إله

 نمـودن  اجرا و كند مي ايجاب كردن پيروي  صلي اهللا عليه وسلم پيامبر از تنها» اهللا رسول
 در دتوحي ي كلمه مقتضاي به قضاوت و آورده  صلي اهللا عليه وسلم پيامبر كه حكمي هر

 قـوانين  افـراد  ي همـه  حق در و، كوچك و بزرگ امور در زيادتي و  كم بدون موارد تمام
 .شود درآورده اجرا به اسالمي

 هـ)11/1375/ 15( مورخه در) 12/255( رسائل و فتاوي، ابراهيم بن الشيخ محمد

 كافر حكومت)هاي دادگاه( به مراجعه و شكايت حكم ]135[

كنيم و اين حكومت طبق قوانين سـاخته و   ن زندگي ميغير مسلما يكشور در ما س:
آيا براي ما جايز اسـت كـه بـراي حـل مشـكالت و      ، كند ي بشري حكمراني مي پرداخته

 شكايات خود به اين حكومت مراجعه كنيم؟
 شكايت و مراجعه كند.، براي هيچ مسلماني جايز نيست كه به غير مسلماني ج:

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                   ﴾

 ]۴۴[املائدة: 
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 .»است كافر نكند حكم است كرده نازل اهللا آنچه به كس هر و«

 اين مطلب واضح است و نيازي به توضيح بيشتر ندارد.
 وباهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم

 )1/544( دايم پژوهشهاي علمي و افتا انجمن

 ] معناي طاغوت و معناي قصد شكايت به طاغوت136[

  ﴿ ي: بطور عام معناي طاغوت را با اشاره به تفسير ابن كثير تحت آيه س:  

                                 

                                ﴾

 ]۶۰[النساء: 
چـه پـيش از تـو نـازل      چه بر تو و به آن كنند به آن آيا نديدي كساني را كه گمان مي«
خواهند براي داوري نزد طاغوت {وحكّـام باطل}برونـد؟!         ولي مي، اند دهايمان آور، شده

ا شـيطان            هـا  آنبا اين كه به  دسـتور داده شـده اسـت كـه بـه طـاغوت كـافر شـوند. امـ
 .  »بسيار) دور از حق!( گمراهي، خواهدآنان را گمراه كند مي

 لطفاً اين دو مسئله را توضيح دهيد:
 چيست؟ اول: بطور عام معناي طاغوت

كـه بـراي داوري و    يد: طـاغوت بـه هـر كسـي بجـز اهللا     گو ميطوركه ابن كثير  آيا آن
شود؟ تا به اين نتيجه برسيم كه كساني كه مطـابق   كنند گفته مي قضاوت به او مراجعه مي

 شوند. كافر مي، دنكن مي مراجعه طاغوت به كه كساني وكنند  شريعت حكم نمي

﴿دوم:         ﴾  يند: در اين جا منظـور  گو مييعني چه؟ چرا كه برخي

توان كسي را كـه   پس بنابر اين نمي، داند ي باطني است و اين را كسي نمي اراده، از اراده
، از اراده ي باطني فرد مگر زمانِِي كه، تكفير كرد، به نزد حاكم و قاضي غير مسلمان برود

آيا) اراده ي فرد با اسـتدالل از حـديث پيـامبر    ( ت.آگاه باشيم و چنين چيزي ممكن نيس
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و از آن پيروي  كه فرد بدان حكم خشنود و راضي است، شود حمل بر منعاي ظاهري مي
 كند... كدام يك صحيح است ؟ مي

او ، عبـادت شـود   تعـالى معناي عام طاغوت اين: هر آنچه كه بـه غيـر از اهللا    اوال: ج:
امـوري   يا پناه بـردن بـه او در  ، يا ذبح، يا نذر، ا روزهي، ي نماز چه بوسيله، طاغوت است

 اختصاص دارد مانند: دفع ضرر يا جلب منفعت يا بجـاي قـرآن و سـنت    تعالىكه به اهللا 
همه طاغوت هستند). منظور (.. .ها و داور قرار دهند و مانند اين او را حكم در اختالفات

د كه براي داوري و شو ميگفته  از طاغوت در آيه ي فوق به هر چيزي جز قرآن و سنت
ي بشـر   قوانين و برنامه هـاي سـاخته وپرداختـه    )كه شامل(، قضاوت به آن مراجعه كنند

كه طبق راي و نظر خود) بـين مـردم   ( يا رسم و رسوم ارثي و يا سران قبايل است .است
كنند. يا هرچه رهبر يك حزب و گروه تشخيص دهد و اعالم بدارد و يا يكي  داوري مي

 از كاهنان و فالگيران اظهاركند.
هايي كه بشر از خود ساخته است تا  شود كه: قوانين و برنامه به اين ترتيب روشن مي 

مردم براي داوري به آن مراجعه كنند در واقع شبيه شريعت الهي در پذيرفتن اسـت و در  
و راضـي  معناي طاغوت داخل است. البته هر كس بجز اهللا مورد عبادت مردم قرار گيرد 

شـود.بلكه طـاغوت همـان     ها طاغوت گفتـه نمـي   به اين، نباشد مانند: پيامبران و صالحان
ي است كه آنان را به ايـن عمـل دعـوت داده و آن را برايشـان زيبـا      انسانشيطان جني و 

 جلوه داده است.

﴿ ي: منظور از اراده در آيه دوم:              ﴾ :۶۰[النساء[ 

همراه ، هايي كه بيانگر قصد و اراده ي فرد است قرائن و نشانه، همان است كه با عمل

   ﴿ فرمايد: ي بعدي كه مي به دليل اين آيه، باشد               

                ﴾ :كه به  وهنگامي« ]۶۱[النساء

صلي اهللا عليه وسلم  چه اهللا نازل كرده و به سوي پيامبر به سوي آن«گفته شود:  ها آن
 .»كنند بيني كه از تو اعراض و رويگرداني مي بياييد منافقان را مي
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(اند و نيز سبب نزول اين آيه را كه ابن كثير و ديگر مفسران ذكر كرده
240F

نگر همين بيا، )1
پيروي كردن از حكم صادره دليل رضايت فرد است و به ايـن ترتيـب اشـكال     معناست.

تواند بر فـرد حكمـي صـادركرد مگـر      امري باطني است و نمي، يد: ارادهگو ميفردي كه 
 شود. مي برطرفزماني كه از باطن فرد اطالع داشته باشيم و اين امري غير ممكن است؛ 

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم و باهللا التوفيق       
 )1/542( انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] چه كسي سزاوار وصف طاغوت است؟137[

 توانيم فردي را بطور مشخص طاغوت بناميم؟ چه زماني مي س:

فردي به شرك دعوت دهد يا بسوي عبادت خود فرا بخواند ويا در چيزي  هرگاه ج:
ابن قـيم   موارد... يا عمداً به غير ما انزل اهللا حكم كند و مانند اين، غيب نمايدادعاي علم 

يد: طاغوت عبـارت اسـت از زيـاده روي و افـراط شـخص در عبـادت معبـود و        گو مي
صورت اگر معبود يا صاحب امر  كه در اين( همچنين در اطاعت و پيروي از صاحب امر.

(د.)راضي به اين كار باشد به آن طاغوت گوين
241F

2( 
 و باهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم

 )1/543( انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا

 كند ] كفر حكومتي كه به غير ما أنزل اهللا حكم مي138[

دينـي اسـت و بـه ديـن اهميتـي       حكومـت بـي  ، دانيد كه حكومت مـا  : شايد مي1س
در ، كنـد  ك بين مسلمانان و مسيحيان حكمراني مـي دهد. در شهرها طبق قانون مشتر نمي

 آيد كه آيا جايز است بگوييم اين حكومت اسالمي است؟ اين جا سؤال پيش مي
 غير اسالمي است.، كند : وقتي حكومت به غير ما انزل اهللا حكمراني مي1ج

 شوند؟ كنند گناهكار مي : آيا مسلماناني كه در تنظيم اين قانون همكاري مي2س

                                                            
 1/520ابن كثير  -1
 )1/50اعالم الموقعين  ( -2
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جايز نيست كـه در تنظـيم آن   ، قتي در قانون اساسي چيزي مخالف اسالم باشد: و2ج
توانـد در   مـي ، اما اگر چيزي خالف اسـالم در آن نباشـد  ، مسلماني مشاركت داشته باشد

 تنظيم آن شركت كند.
: آيا جايز است كه فرد مسلمان با تبليغات خود در انتخابات همكاري كنـد؟ آيـا   3س

 ار جايز است؟تبليغات به مصلحت كف
: تبليغات از فرد مسلمان به مصلحت كفار جايز نيست؛ چرا كه ايـن امـر موجـب    3ج

 بر مسلمانان. ها آنگردد و راهي است براي غلبه  شان مي باال رفتن مقام و قدرت

 ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا               ﴾لنساء: [ا

۱۴۱[ 
 »و اهللا تعالي هرگز كافران را بر مؤمنان تسلطي نداده است«

: آيا براي فرد مسلمان حـرام اسـت كـه بـا فـرد نصـراني دركارهـاي سياسـي و         4س
 اجتماعي مشاركت داشته باشد؟

: براي مسلمان جايز است كه با نصـراني در امـوري كـه مخـالف اسـالم نيسـت       4ج
 مشاركت داشته باشد.

 التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلمو باهللا 
 )1/546( انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا

 »ما أنزل اهللا«هاي حكمراني و حاكمِ به غير  ] حالت139[

يد: حكم به ما انزل گو مي )242F1(»ثالثةاألصول«شيخ محمد بن عثيمين رحمه اهللا در شرح 
ا كه اجراي حكم خداوندي است كه مقتضي اهللا بخشي از توحيد ربوبيت است؛ چر

 تعالىبه همين دليل است كه اهللا ، و كمال پادشاهي و تصرف اوست تعالىربوبيت او 
شان  براي، كنند پيروي مي ها آنافرادي را كه مردم در غير قوانين و دستورات الهي از 

﴿ فرمايد: ارباب ناميده است و مي                   

                                                            
 رحمه اللَّهتاليف محمد بن عبدالوهاب   -1
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   ﴾ :۳۱[التوبة[ 

ـ    ها آن«  تعـالى ه جـاي اهللا  عالمان و راهبان خود و مسيح پسر مريم عليـه السـالم را ب
اربابان خود گرفتند با آنكه دستور داشتند جز پروردگار يگانه كـه هـيچ معبـودي جـز او     

 .»ندكن ميبپرستند و او منزه است از آنچه شريكش ، نيست
چـرا كـه   ، ارباباً) ناميده اسـت (پيشوايان و مرشدان را پروردگاراني ، رهبران تعالىاهللا 

كـه از خودشـان شـريعت و دينـي     ( انون گـذاراني هسـتند  قـ  تعـالى ها عالوه بـر اهللا   اين
حرام قـرار دادنـد) و   ، اند و هر چه را خواستند حالل نموده و هر چه را خواستند ساخته

چرا كه اينـان در  ، شان ناميده است گان مقلدان و مريدان) را عبادت كنند(گان  پيروي كنند
 شدند!؟ ها آنمخالفت فرمان الهي تسليم و مطيع 

بن حاتم رضي اهللا عنه به رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم گفت: اين پيروان آنان عدي 

موا عليهم احلَالَل« كردند؛ پيامبر صلي اهللا عليه وسلم فرمود: را عبادت نمي رَّ ، بل إهنم حَ

اهم م إيَّ هتُ بَادَ وهم؛ فذلك عِ بَعُ اتَّ  )243F1(»وأحلّوا هلم احلرام فَ

شان حالل قرار دادند و آنـان هـم    را براي  و حرام، حالل را برايشان حرام ها آنچرا! (
  پيروي كردند و اين پيروي بمنزله عبادت آنان است).

بدان كه هر كس طبق آنچـه اهللا نـازل فرمـوده حكـم     ، پس از اين كه اين را فهميدي 
ها به نزد كسي جزاهللا و رسولش  براي شكايت و حل اختالف و درگيري نكند و بخواهد

كنـد و آيـاتي نيـز هسـت كـه       در قرآن آمده كه وجود ايمان را از او نفي مي آياتي، برود
 د.كن ميظلم و فسق او را بيان ، حكم كفر

 كه: مانند اين  آيات قسم اول:

  ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                       

                                                            
طبرانــي درالكبيــر    20137ش  10/116، بيهقــي در ســنن كبــري   »حســن غريــب « 3095ترمــذي ش/ -1

 ) به همين معناست.    114(  10) و در تفسير طبري  (17/92/218(
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 ﴾ :۶۵ – ۶۰[النساء[ 

كنند به آنچه برتو و آنچه پـيش از تـو نـازل شـده      آيا نديدي كساني را كه گمان مي«
حكّـام باطـل)   ( خواهنـد بـراي قضـاوت و داوري نـزد طـاغوت      ولي مي اند ايمان آورده

ا شـيطان           ها آنبروند؟! با اين كه به  دسـتور داده شـده كـه بـه طـاغوت كفـر ورزنـد. امـ
گفتـه شـود. بـه     ها آنگمراهي دور از حق و هنگامي كه به ، را گمراه كند خواهد آنان مي

بيني كـه از تـو اعـراض     و به سوي پيامبر بياييد. منافقان را مي، سوي آنچه اهللا نازل كرده
بعـد از آن بـه   ، شـوند  گرفتار مصـيبتي مـي  ، كنند پس چگونه وقتي به خاطر اعمالشان مي

كننـد كـه مـا هـدفي جـز نيكـي وتوافـق[بين         يـاد مـي  سـوگند بـه اهللا   ، آيند سراغ تو مي
داند از آنان صرف نظر  كساني هستند كه اهللا آنچه را دل دارند مي ها آننداشتيم؟!  طرفين]
  گوشـزد  هـا  آننتايج اعمالشان را به ، را نصيحت كن و با بياني واضح و رسا ها آنكن؛ و 

از وي اطاعـت شـود. و   ، به فرمان اهللانما! ما هيچ پيامبري را نفرستاديم مگر براي اين كه 
آمدنـد و از اهللا طلـب    به نزد تو مـي ، كردند هنگامي كه به خود ستم مي، اگر اين مخالفان

اهللا را تواب و رحيم مي يافتند. ، كرد استغفار مي ها آنكردند و پيامبر هم براي  آمرزش مي
تـو  ، ه در اختالفات خـود مگر اين ك، مؤمن نخواهند بود ها آنبه پروردگارت سوگند كه 
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و سپس از داوري و قضاوت تو در دل خود احساس ناراحتي نكنند؛ ، را به داوري طلبند
 .»وكامالً تسليم باشند

 كند: در اين آيات منافقان مدعي ايمان را با صفات زير وصف مي تعالىاهللا 
و  آنان خواهان اين هسـتند كـه در قضـاوت و داوري بـه نـزد طـاغوت برونـد.        اول:

پـس طـاغوت   ، شودكه با حكم اهللا و پيامبر مخـالف باشـد   طاغوت به هر چيزي گفته مي
مختص اوست ومرجـع تمـام   ، طغيان و تجاوز بر حكم كسي است كه حاكميت و حكم

 است. تعالىامور است و او فقط ذات اهللا 

﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي                    ﴾ :األعراف]

۵۴[ 
بزرگـوار جاويـدان و داراي    ،دهـد  آفريند و تنها او فرمـان مـي   آگاه باشيد تنها او مي«

 »ها پروردگار عالم، خيرات فراوان است اهللا
ي اهللا و رسـولش صـلي اهللا عليـه    هـا  آنهرگاه منافقان را بسوي دستورات و فرم دوم:

 شوند. ده و رويگردان ميوسلم فرا خوانند اعراض نمو
اعمـال  ، خـود بـه مصـيبتي گرفتـار شـوند. [از جملـه        به سـزاي اعمـال   هرگاه سوم:
آينـد و سـوگند يـاد     آشكار شود] به نزد رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم مي شان ي منافقانه

كنند كه هدفي جز نيكي و ايجاد توافق و سازگاري نداشتيم. درست مانند كساني كـه   مي
كنند به گمان  كنند و طبق قوانين مخالف آن حكمراني مي زه احكام اسالمي را رد ميامرو
 سازگار است. ، با اين عصر دهند كه كه كاري خوب آنجام مي اين

 -دهـد كـه    هشدار مـي ، به اين مدعيان ايماني كه چنين صفاتي دارند تعالىسپس اهللا 
يلي را كه با گفتارشان مخالف اسـت  از آنچه در دلشان است اطالع دارد. و مسا -تعالىاو

دهـد كـه    به پيامبرش صلي اهللا عليه وسلم دستور مـي  تعالىداند. اهللا  مي، كنند و پنهان مي
گوشـزد كنـد    هـا  آنشـان را بـه    آنان را نصيحت كند و بابياني روشن و رسا نتايج اعمال

طاعـت  دهد كه هدف از فرستادن رسـول ايـن اسـت كـه تنهـا از او ا      وسپس توضيح مي
هاي گسترده و دركـي وسـيع داشـته     افكار و انديشه هرچندديگران؛  نه از، وپيروي كنند
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ترين صفت ربوبيت خود كه صحت رسـالت پيـامبر    با اختصاصي تعالىباشند! سپس اهللا 
، كند كه ايمـان صـحيح   با تأكيد سوگند ياد مي، گيرد صلي اهللا عليه وسلم را نيز در بر مي

 عايت سه نكته:مگر با ر، نخواهد شد
ها بايد به رسول اهللا صلي اهللا عليه وسـلم مراجعـه    در تمام اختالفات و درگيري اول:

 كنند.
دلها حكم صادره از جانب پيامبر صلي اهللا عليه وسلم را با خرسندي بپذيرنـد و   دوم:

 در دل احساس تنگي و ناراحتي نكنند.
بايد بـدون هـيچ گونـه    ، صادر كند كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم هر حكمي را سوم:

 سستي و انحرافي بپذيرند و آن را اجرا نمايند.

﴿ فرمايد: مي تعالىمانند: اين كه اهللا  قسم دوم:             

     ﴾ :۴۴[املائدة[  

﴿ فرمايد: و مي                ﴾ :املائدة]

۴۵[ 

﴿ فرمايد: و مي                  ﴾

 ]۴۷[املائدة: 
يعني: هر كس بـه آن چـه اهللا   ، كند ي فوق يك موصوف را معرفي مي صفات سه گانه

كافران را با دو  تعالىكافر و ظالم وفاسق است؛ چرا كه اهللا ، حكم نكند، ستنازل كرده ا
 صفت ظلم و فسق وصف كرده است.

﴿ فرمايد: و مي       ﴾ :كار ستم كافران و« ]۲۵۴[البقرة 

 .»هستند

 ﴿ د:فرماي ميو                   ﴾ :۸۴[التوبة[ 

اينان به اهللا و پيامبرش صلي اهللا عليه وسلم كافر شدند و درحالي مردنـد كـه فاسـق    «
 .  »بودند
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ظالم و فاسق هـم هسـت؟ يـا ايـن صـفات بـر افـراد        ، به اين ترتيب آيا هر فرد كافر
د؟ كنـ  مـي اق پيدا مصد، موصوف بر حسب ميزان عدم حكم به آنچه اهللا نازل كرده است

 »واهللا اعلم«تر است.  اين تفسير از نظر بنده به هدف مورد نظر نزديك
بـا  ، حكـم نكنـد و يـا   ، نازل كرده اسـت  تعالىييم: هر كس طبق آنچه اهللا گو ميپس 

اعتقاد كه قـوانين ديگـر از قـوانين      يا تحقير و كم ارزش دانستن يا با اين، سبك شمردن
و يا براي مردم مفيدتر هستند و يا مانند ايـن مـوارد معتقـد     الهي صالحيت بيشتري دارد

شـود. كسـاني كـه بـراي مـردم قـوانين و        شخص كافر شده و از دين خـارج مـي  ، باشد
كننـد تـا مـردم مطـابق آن عمـل       هايي كه مخالف با شريعت اسالم است مقرر مـي  برنامه

  هـاي  اين قوانين و برنامـه  نانچرا كه اي، هستند )و كافر( نمايند؛ از همين دسته افراد بوده
مخالف شريعت اسالم را مقرر نكردند؛ مگر اين كه معتقد بودند كه بـراي مـردم بهتـر و    

راه و روش را بـا   انسـان تر است؛ چرا كه از نگاه عقل و فطرت بديهي است كه  سودمند
ر مگر اين كه معتقد است روشي را كه انتخاب كرده بهت، كند راه روشي ديگر عوض نمي

 است و آنچه ترك نموده ناقص است.
و ، و حقيـر ندانـد  ، وآن را سبك نشـمارد ، حكم نكند، هر كس به آنچه اهللا نازل كرده

د و درجـات  باشـ  ميها چنين فردي ظالم است و كافر ن بهتر نداند. يا مانند: اين غيرآن را
 ظلم آن بر حسب نوع حكمراني و ابزار آن متفاوت است.

نازل كرده حكم نكند البته بدون استخفاف و يا تحقير حكم الهـي  هركس به آنچه اهللا 
بلكه ، كه معتقد باشد كه احكام و دستورات ديگران بهتر از احكام الهي است و بدون اين

و يا رعايت حال شخصي كـه  ، فقط حكم به غيرما انزل اهللا را به خاطر طرفداري از افراد
ي فاسق است و كـافر نيسـت. البتـه     چنين فرد، از او رشوه گرفته و يا ديگر اهداف مادي

 مراتب فسق او برحسب نوع حكمروايي و ابزار حكم متفاوت است.

جـز اهللا قـرار    درباره كساني كه علما و عابدانشان را اربابـاني  تيميه ابن االسالم شيخ 
 يد: اينان دو حالت دارند:گو ميدهند  مي
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ن اهللا را تغيير دادند و ازآنـان در مسـايلي   احبار و رهبان) دي( دانند كه اين كه مي اول:
كنند و به حالل بودن آنچه اهللا حرام كرده و تحـريم آنچـه حـالل     كه تغيير دادند پيروي 

داننـد   آن كـه مـي   تا از سران خود پيروي كرده باشند حال، معتقد هستند، قرار داده است
آن را شـرك قـرار    سـولش اند: اين كفـر اسـت واهللا و ر   آنان بادين رسوالن مخالفت كرده

شـان ثابـت باشـد     در حالل بودن حرام و حرام بودن حالل اعتقاد و ايمـان  دوم:      اند. داده
، اما در نافرماني اهللا از آنان اطاعت كننـد   نقل شده است ـ  عبارت به همين صورت از اوـ 

اينـان  ، دارد شود و اعتقاد به گنـاه بـودن آن را   طور كه فرد مسلمان مرتكب گناه مي همان
 همانند افراد گناهكار هستند.

بايد دانست كه بين مسائلي كه به صورت قانون عمومي و برخالف شريعت اسـالمي  
، دكنـ  مـي ند و مسئله اي معين كه قاضي برخالف شـريعت بـه آن حكـم    شو ميتصويب 

شامل قانونگذاري عمومي نيست؛ بلكه در تشـريع  ، تفاوت است؛ زيرا تقسيم بندي سابق
مومي و تصويب قوانين خالف شرع اين انگيزه وجود دارد كه قانونگذار معتقـد اسـت   ع

قوانين جديد مي تواند جايگزين قوانين شريعت شود و قـوانين جديـد از قـوانين شـرع     
   و اين كفر صريح است).( بهتر است و مصالح مردم بيشتر در آن رعايت شده است.

مسايل بزرگي است كه حكّام ايـن زمـان بـه آن    از » بغير ما أنزل اهللا« ي ـ حكم  مسئله
تا روشـن شـدن     كه سزاوارآن نيستند ـ  ي لذا بايد فرد در حكم كردن به چيز، مبتال هستند

 تعـالى از اهللا  –ـ شتاب زده عمل نكند. چرا كـه ايـن مسـئله اي بسـيار مهـم اسـت        حق
 تعـالى  ردي كـه اهللا بر ف –شان را اصالح گرداند  خواهيم كه حاكمان مسلمان و روابط مي

حقـايق را بيـان كننـد و حجـت را تمـام      ، الزم است كه براي حكام، علم عطا كرده به او
 مانـد  مـي  زنـده  كس هر و گردد هالك حجت و دليل با شود نمايند تا هر كس هالك مي

 هراسـي  و بـيم  كسـي  از و شانه خـالي نكنـد   حق بيان از و بماند زنده حجت و دليل با
 .است مؤمنان و صلي اهللا عليه وسلم پيامبر، اهللا آن از عزت كه اچر، باشد نداشته
 )158/6( ورسائل فتاوي مجموع -عثيمين ابن شيخ             
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 )فوزان شيخ از بحثي(حكم بغير ما أنزل اهللا  ]140[

 :يدگو مي اهللا حفظه فوزان صالح شيخ
 تسـليم  او حكـم  رابـر ب در كـه  اسـت  اين تعالى او عبادت و اهللا به ايمان مقتضيات از
، گفتـار  در اخـتالف  هنگـام  در و باشـيم  خشنود و راضي او قانون و شريعت به و شويم
 رجـوع  وسـنت  قـرآن  بـه  حقوق ساير و واموال خونها در اختالفات و درگيريها و عقايد
 پـس ، رددگ مي بر او به وحاكميت وداوري است تعالىاهللا  وداور حاكم تنها چراكه، كنيم

. كننـد  حكم) وسنت قرآن( است كرده نازل اهللا كه دستوراتي بر كه است بواج حاكم بر
 نـازل  كتـابش  در اهللا كـه  قـوانيني  بـه  و قضاوت داوري براي كه است واجب رعيت وبر

 .كنند رجوع صلي اهللا عليه وسلم پيامبر و به سنت است كرده

 ﴿ :فرمايد مي حاكمان ي باره در تعالى اهللا                

                  ﴾ :۵۸[النساء[ 

 مـردم  بـين  هرگاه و گردانيد بر صاحبانش به را ها امانت كه دهد مي  فرمان شما به اهللا«
 .»...كنيد داوري عدالت به كنيد مي داوري

﴿ :فرمايد مي مردم ي ربارهد تعالى اهللا                 

                                

           ﴾ :۵۹[النساء[ 

، رسول و از صاحبان امر كـه از شـما هسـتند    و ايد! از اهللا اي كساني كه ايمان آورده«
آن را به اهللا و پيامبر صلي اهللا عليـه وسـلم   ، و اگر در چيزي اختالف كرديد اطاعت كنيد

ن [كار] براي شما بهتـر و عاقبـت و   ارجاع دهيد. اگر به اهللا و روز آخرت ايمان داريد! اي
 .»فرجام آن نيكوتر است
كه به غير ما انزل اهللا  دهد كه ايمان با مراجعه و رفتن به نزد كساني سپس توضيح مي

  ﴿ فرمايد: شود مي يك جا جمع نمي، كنند حكم مي          
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                    ﴾ :۶۰[النساء[  

و آنچه پيش از تو  پندارند به آنچه به سوي تو نازل شده آيا نديدي كساني را كه مي«
كه دستور  حال آن، خواهند داوري را پيش طاغوت برند نازل گشته ايمان دارند؟ [اما] مي

 .»را به گمراهي دوري بياندازد ها آنخواهد  ولي شيطان مي، اند كه به آن كافر شوند يافته

﴿ فرمايد: جا كه مي تا آن                    

                     ﴾ :۶۵[النساء[ 

كه در اختالفات بين خود تو را  ايمان ندارند مگر اين سوگند پروردگارت به، نه پس«
چون و چـرا   اي ماللي نيابند و بي شان از حكمي كه كرده گاه در دل حكم قرار دهند و آن

 .»تسليم شوند
ها به پيامبر صلي اهللا  ايمان را از كسي كه در اختالف و درگيري، با سوگند تعالىاهللا 

كند  و با تأكيد نفي مي، شود كند و با رضايت تسليم فرمان او نمي عليه وسلم مراجعه نمي
، كنند حكم نمي، است نازل كرده مطابق فرماني كه اهللا را كه  و نيز حكم كفر حاكماني

﴿ د:فرماي ميو .كند اعالن مي  را ظالم و فاسق ها آنكند و   صادر مي       

           ﴾ :۴۴[املائدة[ 

﴿                  ﴾ :۴۵[املائدة[ 

﴿                  ﴾ :۴۷[املائدة[ 

 صـحيح) ( حكومت مطابق قوانيني كه اهللا نازل كرده است و مراجعه به قرآن و سـنت 
اجتهـادي علمـا   حتي نظريـات  ، در تمام اختالفات و درگيريها امري اجتناب ناپذير است

صحيح) مـورد تأييـد   ( اي كه با قرآن و سنت مگر همان نظريه، دشو ميمورد قبول واقع ن
باشد و بدون تعصب به مذهبي خاص و يا اينكه فرد خـودش را محـدود بـه پيـروي از     

ها و ساير مسايل نه تنها مسـايل   ها و خصومت اقوال يك امام كند؛ بلكه در تمام درگيري
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هـاي منتسـب بـه     نه آن طور كه در برخـي از دولـت  ، مين صورت باشدبايد به ه، فردي
شـود و بـه برخـي     نكاح و طالق عمل مـي ، مانند ارث اسالم به برخي از قوانين اسالمي

كامل و به هم پيوسـته اسـت كـه تجزيـه      ي ا شود. چرا كه اسالم مجموعه ديگر عمل نمي
 ناپذير است.

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                    ﴾ :البقرة]

 »ايد! همگي به طور كامل وارد اسالم شويد اي كساني كه ايمان آورده« ]۲۰۸

﴿ فرمايد: و مي             ﴾ :۸۵[البقرة[ 

 .»ورزيد؟! آوريد و به برخي كفر مي يمان ميآيا به برخي آيات كتاب [آسماني] ا«
هـا و   به همين ترتيب بر پيروان مذاهب و گروههاي معاصر واجب است كـه ديـدگاه  

شان را با قرآن و سنت بسنجند. هر چه موافق بـود بپذيرنـد و    رهبران و پيشوايان سخنان
و سـنت   بويژه در مسايل اعتقادي بدون تعصب و طرفداري از قـرآن ، هرچه مخالف بود

ي آنـان   و مـذهب همـه  ، پيروي نمايند؛ چرا كه اين وصيت تمام پيشوايان مسلمان اسـت 
 هرچنـد ، پيرو حقيقـي ائمـه نيسـت   ، لذا هر كس با اين روش مخالفت كند، همين است

 خودشان را منتسب به آنان بدانند.

﴿ فرمايد: درباري اينان مي تعالىاهللا                     

       ﴾ :۳۱[التوبة[ 

دانشمندان و راهبان خويش و مسيح پسـر مـريم عليـه السـالم را اربابـاني در       ها آن«
 .»برابر اهللا قرار دادند...

بلكه تمام كساني را كه مرتكب اعمالي همانند  اين آيه به نصاري اختصاص ندارد
گيرد. به اين ترتيب هر كس با فرمان اهللا ورسول مخالفت  شوند؛ در بر مي ها آنل اعما

، كند و يا از هوا وهوس خود پيروي كند كرده است. حكم كند و به غير آنچه اهللا نازل
گمان كند مؤمن  هرچندبدون ترديد از دايره ي اسالم وايمان خارج گرديده است. 

شان را  اين افراد را انكار نموده و داشتن ايمان به گماني  اراده تعالىچرا كه اهللا ، است
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  ﴿ فرمايد: كند و مي تكذيب مي                  

                                   

           ﴾ :۶۰[النساء[ 

پندارند به آنچه به سوي تو نازل شده و آنچه پيش از تو  آيا نديدي كساني را كه مي«
ور كه دست حال آن، خواهند داوري را پيش طاغوت برند نازل گشته ايمان دارند؟ [اما] مي

 .  »را به گمراهي دوري بياندازد ها آنخواهد  ولي شيطان مي، اند كه به آن كافر شوند يافته
شان دارد؛  كه اشاره به نفي ايمان »يزْعمونَ«فرمايد:  چرا كه در اين آيه مي

كند و با  برند كه به دروغ ادعاي ايمان مي را غالباً براي كسي به كار مي »يزْعمونَ«چون
ورزد و عملش با ادعايش منافات دارد و سپس اين مطلب  ايمان مخالفت مي مقتضيات

﴿فرمايد:  كند و مي را تثبيت مي          ﴾ :) حال آن كه دستور داده شده

كفر به طاغوت ، ي بقره آمده ي سوره بودند كه با آن كفر ورزند) همان طور كه در آيه
، گردد فرد موحد نمي، يد است و هرگاه اين ركن وجود نداشته باشدركن و اساس توح

گردد و با عدم آن  توحيد اساس ايمان است و با داشتن ايمان تمام اعمال مقبول مي

﴿ .)شود. اين واقعيت دراين آيه بيان شده است: اعمال فاسد مي      

                   ﴾ :۲۵۶[البقرة[ 

بـه يقـين كـه بـه ريسـمان      ، پس هر كس به طاغوت كفر ورزد و به اهللا ايمـان آورد «
 .»محكم [الهي] چنگ زده است

بيانگر آن است ، كند ما انزل اهللا) حكم نمي( نفي ايمان از كسي كه مطابق قوانين الهي
است كه بر مسـلمان واجـب    تعالىه و عبادت اهللا ايمان و عقيد، كه اجراي شريعت الهي

 است كه بايد به آن عمل كند.  
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شريعت الهي را تنها بدين خاطر كه حاكميت آن به مصلحت مردم است و در ايجـاد  
امنيت پوياتر است ترجيح ندهد؛ چرا كه برخي از مردم تنها به همين بعـد قضـيه تأكيـد    

 اند. دارند و بعد اول آن را فراموش كرده
ي اجرا  كساني را كه شريعت الهي را فقط به خاطر مصلحت به مرحله تعالىاهللا  

 ﴿ فرمايد: كند و مي رد مي، كنند گذارند و به خاطر عبادت اهللا اين كار را نمي مي

                            

       ﴾ :۴۹ – ۴۸[النور[  

شوند كه به سوي اهللا و پيامبر صلي اهللا عليه وسلم بيايند  كه فرا خوانده مي و هنگامي«
در مـورد  (شوند! ولـي اگـر    ناگاه گروهي از آنان رويگردان مي، تا در ميانشان داوري كند

 .»آيند با سرعت و تسليم به سوي او مي، به سود آنان باشدنزاع) حكم 
دهند و هر چه با هوا و هوس  و هوسشان اهميت نمي يبه هو پس چنين افرادي جز

، اين افراد در صورتي كه حق به جانب باشـند ، گردانند مي  مخالف باشد از آن روي ها آن
 اهللا را ندارند. ؛ اما قصد عبادتآيند مينزد پيامبر صلي اهللا عليه وسلم 

 كند حكم مي، حكم كسي كه به غير آنچه اهللا نازل كرده است

﴿ :فرمايد مي تعالىاهللا                  ﴾

  ]۴۴[املائدة: 
كفـر اكبـر   گـاهي  ، كفر است و اين كفر، در اين آيه آمده كه حكم به غير قوانين الهي

گرداند و گاهي كفر اصغر اسـت و فـرد را از    ي اسالم خارج مي است كه فرد را از دايره
گرداند. اين به وضعيت و حال حاكم بستگي دارد. چـرا كـه اگـر معتقـد      دين خارج نمي

باشد كه حكم به قوانين الهي واجب نيست و خود فرد اختيار دارد كـه حكـم بكنـد يـا     
سـاخته و   ارزش بشمارد و معتقد باشـد كـه قـوانين    را سبك و بي نكند و يا قوانين الهي

ي بشر از قوانين الهي بهتر و يا همانند قوانين الهي است و يا بر اين بـاور باشـد    پرداخته
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بـه غيـر شـريعت قصـد      كه قوانين شريعت براي اين زمان صالحيت ندارد و يا با حكم
 ين مورد فرد مرتكب كفر اكبر شده است.در ا، راضي كردن كفار و منافقان را داشته باشد

اي خاص به حكم شريعت اعتقاد داشته باشد؛ اما طبق  اگر با آگاهي و يقين در مسئله
باز هم به غير ما انزل اهللا حكـم  ( آن حكم نكند و معترف باشد كه سزاوار مجازات است

شـود و اگـر    البته كفرش كفر اصغر ناميده مـي ، كند) چنين فردي عاصي و گناهكار است
خبـر   با وجود تالش و كوشش براي شـناخت آن جاهـل و بـي   ، نسبت به حكم شريعت

يـك  ، بماند و دچار اشتباه شود چنين فردي خطاكار است و به خاطر تـالش و كوشـش  
(شود و خطايش بخشـيده خواهـد شـد    پاداش به وي داده مي

244F

حكـم در مـورد    و ايـن  .)1
 خاص است. اي قضيه

ي خاص متفاوت است. شيخ االسـالم ابـن    يل عمومي با مسئلهي مسا اما حكم درباره
هرحمه  تيميه (يدگو مي اللـَّ

245F

در صورت ديندار بودن حكمي صادر كـرد امـا    -: اگر حاكم)2
بـاز  ، داند حكم كنـد  و بر خالف حقي كه مي، بدون علم؛ جهنمي است. و اگر عالم باشد

به طريق اولي جهنمـي  ، حكم كندبدون رعايت عدالت و علم  هرگاههم جهنمي است و 
 ها در صورتي است كه حكم در خصوص قضيه اي باشد. است؛ اين

سنت ، ولي اگر حكم عامي در دين باشد كه حق را باطل و باطل را حق جلوه دهد 
 معرفي كند و معروف را منكر و منكر را معروف جلوه دهد را بدعت و بدعت را سنت

، اند  عليه وسلم امر كرده نهي كند و به آنچه منع كردهو از آنچه اهللا و پيامبر صلي اهللا
، كند دستور دهد؛ اين رنگ و شكل ديگري دارد كه پروردگار جهانيان در آن حكم مي

همان معبود كه آغاز و پايان همه چيز در اختيار او است وحمد و ستايش از آنِ اوست 

﴿ فرمايد: كه مي         ﴾ :۸۸[القصص[ 

 .»گرديد و حكم از آن اوست و بسوي او باز مي«

                                                            
 ين مفهومبه هم 364-363شرح الطحاوية ص/ -1
 35/388مجموع الفتاوي  -2
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﴿ فرمايد: و مي                     

          ﴾ :۲۸[الفتح[ 

ش را با هدايت و دين حق فرستاده است تـا آنـرا   او آن ذاتي است كه رسوالن خوي«
 .»بر تمام دينها غلبه گرداند و كافي است كه اهللا گواه اين موضوع باشد

هرحمه  ابن تيميه ترديدي نيست كه هر كس به وجوب حكمـي طبـق   ( يد:گو مي اللـَّ
نيسـت   چون هـيچ امتـي  ،  كافر است، معتقد نباشد، آنچه اهللا بر رسولش نازل كرده است

دهد و چه بسا كه  به باور خود) دستور به قضاوت و حكومت به عدالت مي( مگر اين كه
عدالت در دين و مذهبش از نظريات بزرگانشان است كه اصالً از جانب اهللا دليلي بر آن 

كننـد هماننـد:      بسياري از منتسبين به اسالم طبق عادات خود حكم مـي  نازل نشده است.
ق رسم و عادت پـدر و پـدر بزرگـان و گذشـتگان خـويش همـان       صحرانشيناني كه طب

كردنـد و معتقدنـد بـه جـاي      اطاعت مي ها آنافرادي كه سردار و حاكم بودند و مردم از 
 قضاوت و حكومت است كه اين كفر اسـت.  ي قرآن و سنت اين قوانين موروثي شايسته

و رسومي كـه    هم به عاداتاند؛ اما هنوز  بايد دانست كه) بسياري از مردم مسلمان شده(
همان عاداتي كه حاكمان و افـرادي كـه از   ، كنند بين خودشان رواج داشته است عمل مي

بفهمنـد كـه حكـم و داوري جـايز      هرگاهو اينان ، اند دستور داده، كردند اطاعت مي ها آن
نيست مگر مطابق آنچه اهللا نازل كرده است و بـه شـريعت پايبنـدي نكننـد و حكـم بـر       

(كافر هستند)، شريعت الهي را روا و جايز بدانند خالف
246F

1(. 
هرحمه  ابراهيم بن شيخ محمد ، »كفر دون كفر«اند:  اما آن چيزي كه گفته( يد:گو مي اللـَّ

يا حاكمي) جز اهللا مراجعه كند و معتقد باشد كه گناهكـار  ( زماني است كه فرد به قوانين
و مانند ايـن چنـين كـاري بكنـد. ولـي آن      است و حكم اهللا حق است و فقط يك مرتبه 

بگويند: مـا   هرچنداين كفر است ، كند كسي كه قانون اساسي با برنامه مشخصي آماده مي

                                                            
 5/130منهاج السنة النبوية  -1
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ي  اين كفري اسـت كـه فـرد را از دايـره    ، تر است كنيم و حكم شريعت عادالنه اشتباه مي
(گرداند) اسالم خارج مي

247F

1(. 
هرحمه  شيخ شود و حكم كلـي و عمـومي كـه در     رار نميبين حكم جزئي كه تك اللـَّ

تمام مسايل يا بيشتر مسايل مرجع است تفاوت قايل شده است و مشخص كرده كه ايـن  
گرداند و اين بدان دليل است كه هر كس  كفري است كه فرد را مطلقاً از اسالم خارج مي

سـت.  از شريعت اسالم رويگرداني كند و معتقد باشد قـانون وضـعي از شـريعت بهتـر ا    
 چنين فردي بدون شك كافر و از دين خارج شده و كفرش ناقض توحيد است.

 )116عقيدة التوحيد ص/( از كتاب –الشيخ الفوزان           

 ] حكم كسي كه ادعاي حق قانون گذاري و تبيين حالل و حرام را دارد141[

، هـا  بادتيد: قانون گذاري و تعيين دستورات كه بندگان در عگو ميشيخ صالح فوزان 
 حق -شود مي آن مانع و دده ميمعامالت و ساير امور و دستوراتي كه اختالفات را پايان 

 .است مخلوقات خالق و مردم پروردگار كه است تعالى اهللا

﴿ :فرمايد مي تعالى اهللا                     ﴾ :األعراف]

۵۴[ 
 پروردگـار  كـه  اهللا] نـام [ اسـت  بركـت  بـا  و اوست آن از امر و خلق كه باش آگاه« 

 .  »است جهانيان
 برايشـان  را آن و است بندگانش مصلحت به چيز چه داند مي كه است ذاتي تعالى اهللا

 حكـم  به هم مردم و فرستد مي مردم  براي را شريعت ربوبيتش حكم به تعالىاهللا  .دكن مي
 گردد. مي بر خودشان به آن. مصلحت كه كنند مي قبول را او ستوراتد و احكام، بندگي

﴿ :فرمايد مي تعالى اهللا                        

              ﴾:۵۹ [النساء[ 

                                                            
 مراجعه شود.  12/280. به مجموع الفتاوي رحمه اللَّه تقرير شيخ محمد بن ابراهيم آل شيخ -1
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 روز و اهللا به اگر، گردانيد باز رسول و اهللا به را آن، كرديد اختالف چيزي در اگر و( 

). است نيكوتر آن فرجام و عاقبت و، است بهتر شما براي] كار[ اين! داريد ايمان آخرت
    »59/نساء«

﴿ : فرمايد مي تعالىاهللا                    ﴾

 ]۱۰[الشوری: 
چنين داوري ، گردد در هر چيزي كه اختالف پيدا كرديد داوري آن به اهللا واگذار مي«

 .»اهللا است. كه پروردگار من است...
داشته باشند و  تعالىي غير از او  ناگوار دانسته كه بندگان قانون گذار تعالىاهللا 

 ﴿ فرمايد: مي                   ﴾ :الشوری]

۲۱[ 
 اهللا كـه  انـد  آورده پديـد  را ديني ايشان براي كه دارند معبودهايي و انبازها آنان شايد«
 .»است نداده اجازه بدان

اهللا شـرك  بطور قطع بـه  ، به اين ترتيب هر كس شريعتي غير از شريعت اهللا را بپذيرد
انـد؛   و پيامبر صلي اهللا عليه وسـلم مشـروع قـرار نـداده     تعالىورزيده است و هر چه اهللا 
 اند. ها گمراهي بدعت است و تمام بدعت

ـوَ «فرمايد:  رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم مي  هُ هُ فَ نـْ ـيْسَ مِ ا لَ ا مَ ذَ ا هَ نَ رِ ثَ يفِ أَمْ دَ نْ أَحْ مَ

دٌّ   :)248F1(»رَ

 مردود است).، يزي پديد آورد كه از آن نيستهر كس در دين ما چ( 

دٌّ «فرمايد:  و در روايتي ديگر مي وَ رَ هُ ا فَ نَ رُ يْهِ أَمْ لَ يْسَ عَ الً لَ مَ لَ عَ مِ نْ عَ  : )249F2(»مَ

 مردود است).، هركس عملي انجام دهد كه مطابق دستور ما نباشد( 

                                                            
 )4492) و مسلم (2697بخاري ( -1
 4493لم ش/بخــاري ايــن حــديث را در كتــاب البيــوع و كتــاب االعتصــام بصــورت معلــق آورده و مســ -2

 بصورت متصل آورده است.
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دم جـايز قـرار   هر چه اهللا و پيامبر صلي اهللا عليه وسلم در سياست و حكومت بين مر
   طاغوت و حكم جاهلي است.، نداده است

 ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                   

   ﴾ :۵۰[املائدة[ 

 از كسي چه حكم، دارند يقين كه گروهي براي آيا هستند؟ جاهليت حكم پي در آيا«
 .»است؟ نيكوتر اهللا حكم

است و جايز نيست كه كسي در آن  تعالىبنابر اين تبيين حالل و حرام حق اهللا 

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا ، مشاركت داشته باشد                

                             

   ﴾ :۱۲۱[األنعام[ 

، چرا كه آن قطعاً نافرماني است، و از ذبحي كه نام اهللا بر آن ياد نشده است نخوريد«
اگـر  و ، كننـد تـا بـا شـما مجادلـه كننـد       و بي گمان شياطين دوستان خود را وسوسه مي

 .»اطاعتشان كنيد؛ البته شما [هم] مشرك هستيد
شان در حالل قرار دادن آنچه را اهللا حرام  اطاعت از شياطين و دوستان تعالىلذا اهللا 

الهي   شرك به حساب آورده است و نيز هر كس از علما و حكام در تحريم حالل، كرده
 تعالى؛ زيرا اهللا  ي جز اهللا پذيرفتهرا اربابان ها آن، الهي؛ اطاعت كند  يا حالل دانستن حرام

﴿ :فرمايد مي                         

                              ﴾

 ]۳۱[التوبة: 
، گرفتنـد  خـود  اربابان اهللا بجاي را مريم پسر مسيح و خود راهبان و علما] ها همين[«

 منـزه  او. نكننـد  عبادت نيست او جز حقي بر معبود كه را اهللا جز داشتند دستور كه آن با
 .»سازند مي شريكش آنچه از است
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ن آيه را بر عدي بن حاتم طائي در روايت آمده كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم اي
را  ها آنرضي اهللا عنه تالوت كرد. عدي بن حاتم رضي اهللا عنه گفت: اي رسول اهللا! ما 

لُّونَه«كرديم!؟ فرمود:  عبادت نمي ِلُّون لكم ما حرم اهللا فتُحِ ون ما أَحلَّ اهللا ، أليس حيُ مُ َرِّ و حيُ

مونه؟! قال: بيل ُمقال النبي صلی اهللا عليه ، فتحرِّ هتُ بَادَ تِلكَ عِ  :)250F1(»وسلم: فَ

دادند و شـما   طور نبود كه چيزهاي را كه اهللا حرام كرده بود حالل قرار مي مگر اين( 
دادنـد و شـما نيـز حـرام      هـاي الهـي را حـرام قـرار مـي      دانسـتيد و حـالل   نيز حالل مي

 ».است! ها آنهمين عبادت «دانستيد!). گفت: آري! پيامبر صلي اهللا عليه وسلم فرمود:  مي
در برابـر حكـم   ، هبان و...) در حالل و حرام كردناعلما و ر( بنابراين اطاعت از آنان 
كه شرك اكبر است. منافي بـا توحيـد اسـت كـه مـدلول       آيد ميبشمار  ها آنعبادت ، اهللا

 بيانگر آن است.»: اهللا   إال الإله«ي توحيد كلمه
است كه: تبيين حالل و حرام فقط بايد دانست كه بخشي از مقتضيات اين كلمه اين  

گـذاران اطاعـت    است. هر كسي كه در تحليل و تحريم از علما و عبـادت  تعالىحق اهللا 
دهند در حالي كه آنان در علم و دين از  كند كه با آگاهي خالف شريعت الهي دستور مي

مشخص  ي آنان كنند پس حكم الهي درباره دانند كه چه كار مي و مي( تر هستند همه آگاه
است) اما گاهي اشتباه آنان پس از تالش و كوشش در جهت يافتن حق و نرسيدن به آن 

شود. اما كسي كه از دستورات و قـوانين   در اين صورت به شخص پاداش داده مي، است
هـاي   را بـه كشـور   هـا  آنكنـد و قـوانين    اطاعت مي، ي كفارو ملحدين ساخته و پرداخته

حكـم چنـين فـردي چـه     ، كنـد  آن بين مسلمان حكومت مي براساسآورد و  اسالمي مي

 »الحول و القوة اال باهللا!؟«جز كفر اكبر؟!). ( تواند باشد! مي

را   اند تا احكام را برايشان وضع كنند و حرام اينها كفار را ارباباني در برابر اهللا پذيرفته
 كنند. يدهند و آنان بين مردم مطابق دستورشان حكم م برايشان مباح قرار مي

 123الشيخ الفوزان ـ از كتاب عقيدة التوحيد ص/            

                                                            
 از همين باب 139تخريج در فتواي  -1
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» الحكم بغير ما انزل اهللا و اصول التكفير«درخصوص كتاب: ، ي انجمن دايمي ] بيانيه142[
 )ي خالد علي العنبري نوشته(

 و عيل آله و صحبه... و بعد، احلمدهللا وحده و الصالة و السالم عيل نبينا حممد

اي بنام خالـد عنبـري كتـابي     ي مباحث علمي و افتا مطلع شد كه نويسندهانجمن دايم

نوشته است. پس از بررسي مطالب  »احلكم بغري ما أنزل اهللا و اصول التكفري«تحت عنوان 

كتاب روشن شد كه نويسنده در اين كتاب در آنچه از علماي اهل سنت و جماعت نقـل  
دله را از مفاهيمي كه لغت عربـي و مقاصـد   كرده امانت علمي را رعايت ننموده است و ا

 از جمله:، تحريف كرده است، شريعت بيانگر آن است
هـايي كـه از علمـا     ي شريعت و تصرف در برخي از عبارت تحريف مفاهيم ادله -1

اي تغيير  كند و يا بگونه كند و قسمتي را حذف مي نقل كرده است؛ وي عبارتي را نقل مي
 شود. فهميده نمي دهد كه منظور اصلي عبارت مي

 هاي علما بر خالف منظورشان تفسير برخي از نوشته -2

هرحمه  كه به عالمه شيخ محمد بن ابراهيم آل شيخ، دروغ گفتن به نام علما -3  اللـَّ
 چيزهايي نسبت داده كه ايشان نگفته اند.

ادعاي اجماع اهل سنت بر عدم تكفير كسي كه به غيرقـوانين الهـي در مباحـث     -4
تـر از   ي پايين كه در مرتبه، مگر در صورتي كه مانند ديگر گناهان، ت حكم كندعام شريع

بر اهل سنت است كه ، اين تهمت محض، قلباً معتقد به حالل بودن آن باشد، كفر هستند
خواهـان   تعـالى منشأ آن جهل و ناداني و يا دنبال كردن هـدف نادرسـت اسـت!؟ از اهللا    

متعقد اسـت كـه   » انجمن دايمي فتوا«مطالب مذكور عافيت و سالمتي هستيم! باتوجه به 
كند كه توبه نمايد  نشر و فروش كتاب مذكور حرام است و نويسنده را گوشزد مي، چاپ

علـم بيـاموزد و    هـا  آنو به سوي اهللا برگردد و نيز به نزد علماي مورد اعتماد برود تـا از  
توفيـق و  ، ان خواهان هـدايت براي همگ تعالىاشتباهاتش را برايش توضيح دهند. از اهللا 

 استقامت بر اسالم و سنت پيامبر صلي اهللا عليه وسلم هستيم.

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه.
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 التحذير من االرجاء...«انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتاـ به نقل از كتاب 
  »ي رئيس فتوا )با اجازه22 ـ 21( /ص

 ي خالد عنبري نوشته» مة الفكرالتكفيريهزي«] هشدار نسبت به كتاب 143[

و ، و الصالة والسالم عيل من النبي بعده نبينا حممد و عـيل آلـه وصـحبه، احلمدهللا وحده

 بعد:

 ي اهل سنت: واضح و شفاف بودن عقيده
ي اهل سنت واضح و شفاف است و هيچ گونه پوشيدگي و پيچيدگي در آن  عقيده

هاي مورد  ده است و اصول و مباني آن در كتابنيست چرا كه از قرآن و سنت گرفته ش
اند و اين  را به ارث برده ها آناعتماد تدوين و گردآوري شده است كه خلف از سلف 

ها را تحقيق و بررسي و بازنويسي نموده اند و يكديگر را به عمل و پايبندي به آن  كتاب

الُ «فرمايد:  وسلم ميطور كه پيامبر صلي اهللا عليه  همان، سفارش و تشويق كرده اند زَ الَ تَ

ىلَ  تِي عَ نْ أُمَّ ةٌ مِ ائِفَ ـطَ ينَ الْ رِ قِّ ظَاهِ رُ ، حَ َ أَمْ أْيتِ تَّى يَ هم حَ فَ ن خالَ ُمْ وَ ال مَ هلَ ذَ نْ خَ مْ مَ هُ ُّ الَ يَرضُ

 )251F1(:»یتبارك و تعال اللَّـهِ 

قـرآن و سـنت)پايبند بـوده و پيـروز هسـتند و      ( همواره گروهي از امت من بر حق( 
 تا قيام قيامت.)، رساند ياري ندادن ديگران) به آنان ضرر نمي( الفت مخالفانمخ

اين مسئله ايست كه هيچ شكي در آن نيست و جـاي بحـث و جـدال در آن وجـود     
 ندارد.

 ي نو ظهور مقابل اهل سنت در تعريف ايمان: پديده
از اصـول   انـد كـه برخـي    اي نو ظهور از عالم نماها بوجود آمـده  در اين اواخر پديده

مسـئله ي  ، انـد از جملـه   را ميدان جر و بحث و تاييد و رد قـرار داده  ي اهل سنت عقيده
طـور كـه    همـان  -ارجاء ي ي مرجئه را بنام اهل سنت. عقيده ايمان و وانمود كردن عقيده

است كه عمل را از حقيقـت ايمـان جـدا     اي انحرافي و گمراه كننده عقيده –واضح است 

                                                            
 ) با الفاظ متفاوت1921،1923، 1920، 156)، و مسلم  (7311بخاري ( -1
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مؤمن باشد و عمل نكـردن در كـم و زيـاد شـدن     ، بدون عمل انسانكه  اي داند بگونه مي
انـد و   ه اي باطلي است كه علمـا آن را رد كـرد   ي مرجئه عقيده ايمان تأثيري ندارد. عقيده

 اند. هاي نا گوار و نتايج وثمرات باطل آن را شرح داده بطالن آن و پيامد
ـ     اما اين امر ي  ا آنـان در داشـتن عقيـده   كارش به جايي كشيده است كـه: هـر كـس ب

نامنـد!؟ بسـا    كنند و او را خارجي و تكفيري مي  حمله مي، همراه و موافق نباشد» ارجاء«
ي اهـل سـنت انجـام     اوقات اين عمل را از روي نـاداني و جهلشـان نسـبت بـه عقيـده     

 دهند.   مي
 و ددانن مي كافر اهل سنت گروهي ميانه هستند بين خوارج كه مرتكب گناه كبيره را

 از .رسانند نمي شخص به ضرري ايمان وجود با معاصي معتقدند كه مرجئه ي فرقه بين
 تعالى اهللا مشيت تحت و است االيمان ناقص مؤمنِ كبيره گناه مرتكب سنت اهل ديدگاه

 كه طور همان – كند مي عذاب بخواهد اگر و بخشد مي را او بخواهد اگر – دارد قرار

﴿ :فرمايد مي                             

         ﴾ :۴۸[النساء[ 

 كـه  كـس  هـر  بـراي  را گناهـان  ديگر و بخشد نمي ورزد شرك او به كه را كسي اهللا«
 .  »بخشد مي بخواهد

 »التكفريي الفكرة هزيم« كتاب نقد

 كـه  رسـيد  دستم به، عنبري خالد ي نوشته» التكفريي الفكر هزيمة« عنوان تحت كتابي

، امت جوانان متوسط ي طبقه ميان در تمام قدرت با تكفير فكر چنان هم«: يدگو مي آن در
 »؟!دارد وجود – آورد پديد را آن  حروري خوارج كه زماني از

 و باشـند  آورده پديد.. .و خوارج كه نيست مسايلي از دمرت افراد تكفير: يمگو مي بنده
 و اهللا كـه  اسـت  شـرعي  حكمـي  بلكـه ، نيسـت  اين فكري شود مي گفته طوركه آن حتي

 از يكـي  مرتكب كس هر. اند كرده بيان، باشد آن مستحق كه هركس براي را آن رسولش
 .است مرتد باشد عملي اسالم و اعتقادي، قولي نواقض
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 اهللا. است شده گرفته صلي اهللا عليه وسلم اهللا رسول سنت و نقرآ از حكم اين 

 نواقض از يكي مرتكب آوردن ايمان از پس كه را مردم از گروهي كفر حكم تعالى

 ﴿ :فرمايد مي و. است صادر كرده، اند شده اسالم          

                                   

                           ﴾

  ]۶۶ – ۶۵ [التوبة:
 آيـا : بگـو . گفتيم مي سخناني شوخي و سرگرمي براي: يندگو مي، بپرسي آنان از اگر«

 ايمـان  از پـس  شـما  نكنيـد  خواهي عذر. كرديد مي تمسخر را پيغمبرش و او آيات و اهللا
. دهـيم  مـي  عـذاب  را ديگـري  گروهي، ببخشيم را شما از برخي اگر. ديدش كافر، آوردن

 .»دهند مي ادامه خود بزهكاري به آنان زيرا

 ﴿ :فرمايد مي و                 ﴾ :۷۴[التوبة[ 

 .»اند برگشته كفر به، آوردن ايمان از پس و اند كفرآميزگفته سخنان قطعاً كه حالي در«

َ «: فرمايد مي صلي اهللا عليه وسلم پيامبر ـبَنيْ َ الْ بَنيْ بْدِ وَ ـعَ ةِ الْ الَ كُ الصَّ رْ رِ تَ فْ  )252F1(»كُ

 ).  است نماز ترك، كفر و بنده بين ي مشخصه و زمر(

 )253F2(»فركَ  فقد كهارَ تَ  فمن«: فرمايد مي و

 ).است ورزيده كفر كند ترك را نماز كس هر(
 كه اي فرشته دو آن ي درباره و است كفر سحر يادگيري كه دهد مي خبر تعالى اهللا

﴿ :فرمايد مي. دادند مي ياد سحر                      

 ﴾ :۱۰۲[البقرة[ 

                                                            
 )82مسلم ش ( -1
)، و 329»  (الكبـري «، نسائي فـي  »حسن صحيح غريب« ) و قال: 2621)، ترمذي  (355،346/  5احمد  ( -2

 )1454»  (صحيحه«بن حبان في )، وا1079ابن ماجه  (
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گفتند: ما فتنه  قبل از آن به او مي دادند مگر اين كه و به هيچ كس آن را آموزش نمي«
 .»پس كافر نشو، و آزمايش هستيم

﴿ :فرمايد مي تعالىاهللا                    

              ﴾ :۱۳۷[النساء[ 

 آورند مي ايمان هم باز و، شوند مي كافر سپس و آورند مي ايمان كه كساني گمان بي«
 را ايشـان  تعـالى  اهللا هرگـز  نـد افزاي مـي  خـود  كفر بر سپس و، شوند مي كافر بار ديگر و

 .»نمايد نمي بديشان راهي و بخشد نمي
 يـا  و كننـد  تكفيـر  را كسي صلي اهللا عليه وسلم رسولش و اهللا كه اين بين است فرق

 و معتزله، خوارج كه كسي با كنند تكفير را شخصي سنت و قرآن از پيروي به سنت اهل
 و هـا  پريشـاني  موجـب  – نـاحق  بـه  – تكفير قطعاً، كنند  تكفير را او ناحق به پيروانشان

، باشـد  شـرعي  حكـم  براسـاس  كه تكفيري ليكن شود مي انفجار و ترور: مانند هايي فتنه
 .ندارد پي در، حق ياري و خير جز چيزي

 جماعـت  و سـنت  اهـل  ي عقيـده  پايبنـد  تكفيـر  ي مسئله در ما كشور افراد الحمدهللا 
 آن بـر  كه كفري همان كه بواح كفر در: يدگو مي عنبري سپس! خوارج مذهب نه، هستند
 .است مرجئه خطرناك ي عقيده همان  آن از توقف و است واجب تكفير، شده اجماع
 از كه است آن كرده معرفي صلي اهللا عليه وسلم پيامبر كه طور آن بواح كفر: ييمگو مي

 مـاع اج بـه  – تكفيـر  بـراي   – سـنت  و قـرآن  از پـس  و باشـد  دليلي آن بر سنت و قرآن
 ترجيح احتماالت از يك هيچ دليل بدون، باشد احتمالي دليل اگر، آري. شود مي استدالل

 دليلي حديث يا و آيه اين، باشد) حديثي يا اي آيه( نصي دليل كه زماني اما شود نمي داده
 كرد. عمل آن مقتضاي به بايد و كرد صرفنظر آن از توان نمي كه است

ـبُ  فِيـهِ  كمنـدَ عِ «: فرمايـد  ميصلي اهللا عليه وسلم  پيامبر   و دليـل ، اهللا جانـب  از »انرهَ

 .)254F1()كنيد مخالفت توانيد مي صورت اين در(. داشتيد برهاني

                                                            
 )1709) و مسلم  (7056بخاري  ( -1
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 و دارنـد  اجمـاع  انـد؛  كرده تكفير را او رسولش و اهللا كه كسي تكفير بر معتبر علماي
 .داردن اعتبار مخالفتش كند مخالفت اينان با كس هر و يندگو مين اين خالف چيزي

، حكـم  تغييـر  علمـا  اصـطالح  در( :آمـده  مـذكور  كتاب از 27/ص پاورقي در سپس 
 كـه  باشـد  معتقـد  كـه  حالي در نمايد، اهللا انزل ما بغير حكم كسي كه اين از است عبارت
 يدگو مي و، كند مي عمل فرانسه قوانين به كه كسي مانند. است تعالى اهللا جانب از قوانين

 حقيقـت  تصـوري  و بـاور  چنـين  پيداسـت  ناگفتـه . است تعالى اهللا جانب از نقواني اين
 هـاي  عقـل   ي پرداختـه  و سـاخته  قوانين اين كه كنند مي تصريح حكام خود حتي ؛ندارند
 تنـدروان  كـه  معنـايي  بـه  نـه ( معنـا  اين به الهي احكام تغيير و تبديل. است بشري قاصر
 .است كفر مسلمانان اجماع به) هستند معتقد
 و، اسـت  كفـر  مسلمانان اجماع به ييگو مي تو كه تغييري و تبديل اين: ييمگو مي ما 

 و اي سـاخته  خـودت  از كـه  است فرضي امري بلكه، ندارد خارجي وجود تغييري چنين
 .  اند نگفته چيزي چنين گذشته حكام و زمان اين حكام از كسي

 ي هپرداختـ  و سـاخته  قـوانين  كـردن  جايگزين از است عبارت دارد وجود كه چيزي
 كفـر  نيـز  ايـن ، اسـت  شـرعي  دادگاههاي نمودن تعطيل و اسالمي شريعت بجاي بشري
 و زنـد  مـي  كنـار  را آن كـالً  و بـرد  مي بين از را اسالمي شريعت حاكميت كه چرا است؛
 چـه  اسـالم  از) شـود  چنـين  وقتـي (، گرداننـد  مي جايگزين را ساختگي قوانين آن بجاي
 !  ماند؟ مي باقي چيزي

 جـايگزين  قـوانين  كه است اين براي فقط) باشد داشته عملكردي ينچن كسي هر و( 
، اسـت  نـداده  توضيح و نكرده ذكر را مسئله اين عنبري آقاي. داند مي شريعت از بهتر را
 غيـر  قـوانين  براسـاس  حكومـت  گويا،  است دولت از دين ي كننده جدا اين كه حالي در

 كسـي  كفر بر كردي ذكر كه، است يلتبد و تغيير فقط) عنبري( آقاي! شما نظر از شرعي
) يخالـد عنبـر  ( تـو  كـه  طـور  آن و، اسـت  شـده  اجمـاع ، باشد داشته اعتقادي چنين كه
 آن در، اسـت  كـردن  جـايگزين  كـه  دباش مياهللا  انزل ما به كفر ديگر قسم گويا ييگو مي

 .است الزامي آن شرح كه است مبهمي ي نكته اين و ؟!دارد وجود اختالف
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 طبـق  كـه  كسـاني  تمـام  كـه  اند كرده ادعا: يدگو مي خود مخالفان رد در عنبري سپس
، انكـار  بغيـر  شديا با انكار با كه است برابر كنند مي حكومت اسالمي شريعت غير قوانين

 .هستند كافر اجماع به
 محدود كننده انكار فرد بر كند حكومت الهي شريعت غير به كه كسي كفر: ييمگو مي

 كـس  هـر  نيز و گيرد مي بر در را كامل جايگزيني و احكام تغيير ي مسئله بلكه، شود نمي
 نكنـد  انكـار  اگر حتي. بداند روا احكام برخي در را» اهللا انزل ما بغير حكم« چيزي چنين

، برابرنـد  هـم  بـا  دو هـر  بگويد يا و است بهتر الهي قوانين از الهي غير قوانين: بگويد يا
 و اسـت  بهتـر  الهي شريعت: بگويد اگر حتي و ودش مي كافر، اند گفته علما كه طور همان
 نكـرده  انكـار  را الهـي  حكـم  كـه  حالي در شود مي كافر، است جايز نيز آن غير به حكم
 .شود مي كافر اجماع به است
 آل ابـراهيم  بـن  محمـد  شـيخ : كه شود مي آور ياد كتاب اين پايان در نويسنده سپس 
هرحمه  شيخ  الهـي  شـريعت  غير به كس هر تفاوتي هيچ بدون قاًمطل كه دارد فتوايي اللـَّ
هرحمه  شيخ فتواي اين از استدالل با ها تكفيري. شود مي كافر كند حكم  فـرق  بـدون  اللـَّ

 كـه  وكسـي  دانـد  مـي  حـالل  را كارش و كند مي حكم الهي شريعت غير به كه كسي بين
ه   بـاز  ابن شيخ از يد:گو مي و كنند مي صادر را فرد كفر حكم داند نمي حالل مـحر ـه  اللـَّ
هرحمه  كردند. شيخ ابن باز سؤال فتوا اين ي درباره ه   ابـراهيم  ابن محمد: گفته اللـَّ مـحر

ه  .است كرده ذكر آنچه آخر تا...است علما از يكي بلكه نيست؛ معصوم اللـَّ
هرحمه  ابراهيم بن محمد شيخ فتواي متن عنبري  ذكـر  كـرده  اشـاره  آن بـه  كه را اللـَّ

هرحمه  باز ابن شيخ بر را فتوا اين متن آيا كه است نگفته و است نكرده  يا اند هدخوان اللـَّ
هرحمه  باز  ابن كه است نكرده ذكر و خير؟  غلـط  را خـود  استاد فتواي كتابي چه در اللـَّ

 نقـل  منبـع  تواننـد  نمـي  تنهايي به نوار و باشد كرده نقل نوار روي از شايد، است دانسته
 سخناني بسا چه و نيست دقيق، دشو ميشنيده  نوار سخني كه از زيرا، باشد علما سخنان

 رجـوع  زده كـه  حرفـي  از شـود  عرضـه  اش برگوينـده  اگر كه دارد وجود نواري در كه
 .گيرد قرار دقت مورد بيشتر بايد، دهند مي نسبت علما به كه را مسايلي لذا. كند مي
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 كسـان  و فـرد  بـر ايـن   لـذا . ام ديـده  مـذكور  كتاب در كه بود مسايلي از يبرخ ها اين
 بـر  بلكـه ، نويسند مي و زنند مي حرف بزرگ و مهم بسيار اصول اين ي درباره كه ديگري

 هـاي  كتـاب  وجـود  بـا  و كننـد  داري خود باره اين در نظر اظهار از كه است واجب همه
 جاي بر ما براي جماعت و سنت اهل ما سلف كه عقيده بحث در اعتماد مورد و صحيح
، مسـلمانان  كـه  هـايي  كتـاب  همان. كند      مي نياز بي باره اين در نوشتن از را ما، اند گذاشته

 دارند؛ اتفاق ها آن متن بر و اند كرده تدريس خويش مدارس و مساجد در نسل اندر نسل
 .نداريم باره اين در جديدي و تأليفات ها نوشته به نيازي ما بنابراين

 كـه  را كسـي  هر و، بيزاريم معتزله و خوارج، مرجئه مذهب از ما: ييمگو مي پايان در 
 هـر  نپسـندند.  مرجئـه  مذهب پيروان هرچند، دانيم مي كافر، اند تكفيركرده رسولش و اهللا

 را ليـان  معتـز  و خوارج هرچند، دانيم نمي كافر، اند نكرده تكفير ورسولش اهللا كه را كس
 .نيايند خوش
 كـس  هيچ با اين سر بر و بود نخواهيم بردار دست آن از هرگز و ماست ي عقيده اين
 .پذيرفت نخواهيم اند كرده وارد ما بر كه افكاري و .»انشاءاهللا« كنيم نمي و سازش معامله

 أجمعين وصحبه وآله محمد نبينا علي اهللا وصلي
 )1749( الدعوة ي مجله در اي مقاله -الفوزان الشيخ

 ساختگي)( قوانين و شريعت بين تطبيق حكم ]144[

سـاختگي) بـراي شـريعت خدشـه و ايـراد بـه       ( آيا تطبيق بين شريعت و قوانين س:
 آيد؟ حساب مي

و تطبيق بين شريعت و قوانين بشـري بـه هـدف خـوبي ماننـد:        زماني كه مقايسه ج:
ساختگي و در بر اثبات و بيان فراگير بودن شريعت و باال بودن مقام آن به نسبت قوانين 

ايرادي ندارد. چرا كه اين كار به هدف آشكار نمـودن  ، دباش ميهاي عمو داشتن مصلحت
حق و قانع نمودن دعوتگران به باطل و روشن شدن پوچي آنچه در دعـوت بـه قـوانين    

ارزش بـودن ايـن ادعـا كـه در دعـوت خـود        و يا پوچي و بـي ( باشد است مي ساختگي
ن زمان صالحيت ندارد و دوران حاكميـت شـريعت گذشـته    يند:) شريعت براي ايگو مي
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گردد. چنين هدفي ارزشمند و خوب است و براي توضيح آنچه آنان را  است... اثبات مي
تطبيق شريعت با قـوانين سـاختگي) خـوب اسـت دل     ( دارد و بطالن باورهايشان باز مي

هيچ ايرادي ندارد كـه   مؤمنان آرام گرفته و بر حق استوارتر گردد. براي اين گونه اهداف
ي علمـا و   بين شريعت و قوانين ساختگي مقايسه شود. مشروط برآن كه اين كار بوسـيله 

ي درسـت و رفتـاري نيكـو باشـند و در علـوم شـرعي        افراد با بصيرت كه داراي عقيده
 انجام گيرد.، مهارت كافي داشته باشند

 )27( الشيخ ابن بازـ مجلة البحوث ش

 وكالت ي قانون اندن در رشتهخو درس  ] حكم145[

ي  مسايلي ما را نگران و مشغول كرده است از جمله: درس خواندن در دانشـكده  س:
در اين موضوع نظريات متفـاوتي وجـود دارد. از ا هللا   ، ي قانون و قضاوت حقوق و رشته

 خواهم كه شما را توفيق دهد امور زير را براي ما توضيح دهيد: مي تعالى
 ي قانون ساختگي. اندن در رشتهـ حكم درس خو1
 ـ حكم داشتن شغل وكالت و قضاوت  2

ي قوانين سـاختگي درس بخوانـد داراي نيـروي     خواهد در رشته اگر كسي كه مي ج:
ي  دهد و براي خود قدرت انديشـه  فكري و علمي است كه حق را از باطل تشخيص مي

ي  حق و گرفتـار شـدن بـه فتنـه    اي كه او را از انحراف از  كند. بگونه اسالمي را حفظ مي
ي قانون و حقوق غير شـرعي؛   دارد و هدفش از درس خواندن در رشته باطل در امان مي

هـاي   هـاي بشـري و مصـلحت    ي بين احكام اسالمي و فرا گيري آن بر تمام نيـاز  مقايسه
تا حق ثابت گردد و بطالن باطل روشـن شـود و پاسـخ كسـاني را     ، ديني و دنيوي است

كنند كه قوانين ساختگي  را گمراه كرده است و تصور مي ها آنوانين ساختگي بدهد كه ق
جـايز  ، اگر درس خواندن به اين هـدف باشـد  ، داراي صالحيت و جامعيت كافي هستند

در غير اين صورت جايز نيست و بر فرد مسلمان الزم است كه با درس خوانـدن  ، است
علمـاي اسـالمي و روش سـلف    در احكام اسالمي قرآن و سنت و شـرح و توضـيحات   

 بي نياز باشد.، ي حقوق و قانون از درس خواندن در رشته، در تحصيل و استنباط، امت
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تواند طبق شريعت حق را به حق دار برسـاند   دوم: اگر در شغل وكالت و قضاوت مي
كـار  ، و جلوي باطل را بگيرد و حقوق را به صاحبانش برگرداند و مظلوم را يـاري دهـد  

چنين مقامي جايز است؛ چرا كه اين همكاري در كارهـاي نيـك و عـين تقـوا     كردن در 
 چون همكاري بر گناه ودشمني است.، در غير اين صورت جايز نيست، است

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                      

   ﴾ :۲[املائدة[ 

 .»بر كارهاي نيك و تقوا همكاري كنيد و بر گناه و عداوت همكاري نكنيد«
 »وباهللا التوفيق وصلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم«

 )1/548( انجمن دايم پژوهشهاي علمي وافتاء



 

 :فصل پنجم
 همكاري با كفار

(، ] همكاري با كفار146[
255F

 گردد. كه منجر به كفر مي )1

چيست؟ ، گردد ميزان همكاري با كفار كه موجب كفر فرد و خروج او از دين مي س:
يند) هر كس با مشرك غذا بخورد؛ بـا او بنشـيند و يـا از نـور     گو مي( شنويم كه چون مي

، قرار دهـد  ها آنحتي اگر قلم او را بتراشد يا دوات در اختيار ، چراغ مشرك استفاده كند
دولتي و همزيسـتي در يـك مكـان      ي به دليل داشتن رابطهمشرك است؟ در موارد بسيار

اينـان كـه موجـب خـروج از       چارچوب همكاري با، با يهود و نصاري رفت وآمد داريم
هـايي ايـن موضـوع را بصـورت مفصـل توضـيح داه        چيست؟ و چه كتاب، شود دين مي

 است؟» الاله اال اهللا«ي همكاري و دوستي) از شرايط  رابطه( آيا مواالت، است
ايـن  ، شـود  ي دوستي) با كفار كه موجب كفر فـرد مـي   همكاري و رابطه( مواالت ج:

ا صـرف رفـت و    ، را دوست داشته باشد و عليه مسلمانان ياريشان كند ها آناست كه  امـ
و سـفر بـه    هـا  آنبه هدف دعوت به اسالم وحضـور در مجـالس   ، آمد با رعايت عدالت

 گردد. موجب كفر نمي، هدف ابالغ و نشر اسالم  ديارشان به
 و باهللا التوفيق و صلي علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 )2/47( انجمن دايمي پژوهشهاي علمي وافتاء

 شيخ ابن باز)( ] معناي والء و براء وچگونگي آن147[

از شما تقاضا داريم كه معناي والء و براء را شرح دهيد كـه بايـد بـا چـه كسـي       س:
 آيا مواالت با كفار جايز است؟دوستي داشته باشيم. 

معناي والء و براء اين است. كه مؤمنان را دوست داشته باشيم و پشتيباني و  ج:
عداوت نماييم و از خودشان و دينشان  ها آنحمايتشان كنيم و از كافران متنفر باشيم با 

 ﴿ فرمايد: مي تعالىهمان طور كه اهللا ، والء و براء همين است، بيزار باشيم    

                                                            
 اين بحث در فصل اول ذكر گرديد، در اين فصل به خاطر مناسبت موضوع، تكرار شده است. -1
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                          ﴾

 ]۴[املمتحنه: 
، الگوي خوبي براي شما هستند، كساني كه بدو گرويده بودند وعليه السالم  ابراهيم«

كنيـد؛   بدانگاه كه به قوم خود گفتند: ما از شما و از چيزهايي كه بغيـر از اهللا عبـادت مـي   
 بيزاريم و دشمني و كينه توزي هميشگي ميان ما و شما پديدار گرديد تا زماني كه بـه اهللا 

 .  »كه يكتاست ايمان بياوريد...
ظلـم نمـاييم و در    هـا  آنمعناي تنفر از آنان و عداوت نمودن با آنان اين نيست كه به 

بلكـه معنـايش ايـن    ، اين تا زماني است كه با ما وارد جنگ نشـوند ، حقشان تجاوز كنيم
دوستان تو است كه از آنان متنفر باشي و در قلبت با آنان عداوت داشته باشي كفار جزو 

هرگـاه تـو را سـالم كردنـد     ، البته نبايد آنان را مورد اذيت و آزار و ستم قرار داد، نباشند
(جواب سالم شان را بده

256F

 وآنان را نصيحت كن و به خير و خوبي ارشاد كن. )1

 ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                     

    ﴾ :۴۶[العنکبوت[ 

بجـز كسـاني كـه از    ، با اهل كتاب[يهود و نصارا] مجادله نكن مگر به بهترين روش«
 .»كنند... آنان ظلم مي

پيمـان و تعهـدي   ، اهل كتاب يهود ونصارا هستند و همچنين كفاري كه داراي تـأمين 
شود. عـالوه   كه كرده مجازات مي به خاطر ظلمي، اما هر كس از آنان ظلم كند، باشند مي

، از اين براي مؤمن جايز است كه با غير مسلمانان به بهترين روش گفتگو و مجادله كنـد 
 ي فوق به خاطر اهللا بايد از آنان متنفر باشد. عالوه از آن كه به دليل آيه

                                                            
 ».وعليكم«شان بايد بگوييم:  طور كه در حديث آمده در جواب همان -1
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 ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                        

     ﴾ :۱۲۵[النحل[  

باحكمت و پندي نيكو به راه پروردگارت دعوت كـن وبـا آنـان بـه بهتـرين شـيوه       «
 .»مجادله نما..

به خاطر اهللا باشد.  ها آناما تنفر و دشمني با ، تعدي و ظلم شود ها آنپس نبايد به 
را  ها آنز است كه برايشان دعا كند و مسايل دين را به آنان ياد دهد و براي مسلمان جاي
ي اين اسباب به راه صحيح  را بوسيله ها آن تعالىاميد است كه اهللا ، به حق ارشاد كند

زيرا ، هدايت كند. صدقه دادن به غير مسلمانان و خوبي كردن در حقشان ايرادي ندارد

 ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                   

                   ﴾ :۸[املمتحنه[ 

 ديـن  سـبب  به كه كساني با بكنيد بخشش و نيكي كه اين از دارد نمي باز را شما اهللا«
 دوسـت  را نيكوكـاران  اهللا. اند نرانده بيرون را شما ديارتان و شهر از و اند نجنگيده شما با

 .  »دارد مي
ى  ابوبكر  صلي اهللا عليه وسلم به اسـماء دختـر   پيامبر كه است ثابت صحيحين در ضـر
ه و خـوبي كنـد. ايـن     دستور داد كه با مادرش كه كافر بود رابطه داشـته باشـد   عنْهما اللـَّ

(و اهل مكه بود ماجرا در زمان صلح حديبيه بين پيامبر صلي اهللا عليه وسلم
257F

1(. 
 )247، 5/246( مجموع فتاوي ومقاالت متنوعه -الشيخ ابن باز

 شيخ ابن عثيمين)گفتاري از ( ] مفهوم والء و براء148[

 لطفاً توضيح دهيد كه والء و براء يعني چه؟ س:

اعـالم   تعـالى   از هر چه كـه اهللا  انساناين است كه  تعالى ه خاطر اهللا والء و براء ب ج:
 برائت و انزجار نموده است ما هم از آن تنفر داشته و بيزار باشيم.

                                                            
 ) به همين معنا.1003) ومسلم  (3183بخاري  ( -1
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 ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                      

                               

     ﴾ :۴[املمتحنه[ 

الگـوي خـوبي   ، بودنـد كساني كه بدو گرويده  و ابراهيم عليه السالمرفتار و كردار)(«
انگاه كه به قوم خود گفتند: ما از شما و از چيزهـايي كـه بغيـر از اهللا    بد، استبراي شما 
كنيد؛ بيـزاريم و دشـمني و كينـه تـوزي هميشـگي ميـان مـا و شـما پديـدار           عبادت مي

 »گرديد....
 بايد اين رفتار را با مشركان داشته باشيم.

 ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                     

         ﴾ :۳[التوبة[ 

 و اهللا كـه  اكبـر  حـج  روز در مردم همه به پيامبرش و اهللا جانب از است اعالمي اين«
 .»...بيزارند مشركان از رسولش

كان و كـافران بيـزار و متنفـر    كه از تمام مشر، لذا بر تك تك افراد مؤمن واجب است
اين حكم مربوط به رفتار با كفار است. بر هر فرد مسلمان واجب است كه از هـر  ، باشند

  كفر نباشد؛ مانند: فسق هرچند، عملي كه اهللا و رسولش صلي اهللا عليه وسلم بيزار هستند
 و عصيان او نيز بيزار باشد.

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                    

               ﴾ :۷[احلجرات[ 

 و، اسـت  آراسـته  هايتـان  دل در را آن و است شتهدا ميگرا  تان نظر در را ايمان اهللا اما«
 .»اند يافته  راه آنان فقط و، است ناپسند گردانيده و زشت نظرتان در را افرمانين و كفر

به خاطر ايمانش بـا  ، به گناهان آلوده باشد وقتي كه مؤمن هم ايمان داشته باشد و هم
 آيد و ايـن در زنـدگيِ   كنيم و به خاطر گناهانش از او خوشمان نمي او محبت دوستي مي
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داني  ي آن را ناپسند مي طور مثال داروي تلخي را با آن كه مزهي ما وجود دارد. ب روز مره
 شود. باز هم تمايل داري كه بخوري چون موجب شفاي بيماري مي

ايـن جـاي بسـي    ، البته برخي از مردم از مؤمن گناهكار بيشتر از كـافر متنفـر هسـتند   
وسـلم و  شگفتي است و تغيير حقايق است؛ كـافر دشـمن اهللا و پيـامبر صـلي اهللا عليـه      

 مؤمنان است. بر ما واجب است كه با تمام وجود از او متنفر باشيم.

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                    

         ﴾ :۱[املمتحنه[ 

 كـه  نگيريـد  دوسـت  را خودتـان  دشمن و من شمند! ايد آورده ايمان كه كساني اي«
 .»كنيد محبت اظهار ها آن به نسبت

 ﴿ فرمايد: و مي                        

                               

                                

                            ﴾

 ]۵۲ – ۵۱[املائدة: 
 ها آنگاه] دوستان خود نگيريد؛  ايد! يهود و نصارا را [تكيه اي كساني كه ايمان آورده«

ست. همانـا  ها آنرا به دوستي گيرد از  ها آندوستان و هوادار يكديگرند و هر كه از شما 
[دوسـتي]   بينـي كـه در   بيمار دالن را مـي  و ليكن. 51كند ظالمان را هدايت نمي تعالىاهللا 
 هـا  آني بدي براي ما پيش آيد [و به كمـك   ترسيم حادثه يند: ميگو ميشتابند و  مي ها آن

ي ديگـري از جانـب خـود [بـراي      پيروزي يا حادثـه  تعالىنيازمند شويم]. ولي شايد اهللا 
 .»مسلمانان] پيش آورد و اين دسته از آنچه در دل نهان داشتند پشيمان شوند

شان پيـروي كنـي و ديـن     شوند؛ مگر زماني كه از دين اضي نميكفار هرگز از شما ر 
 خودت را بفروشي.
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  ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                   ﴾

 ]۱۲۰[البقرة: 
 .»شان پيروي كني يهود و نصارا از تو راضي نخواهند شد مگر زماني كه از دين«

  ﴿ فرمايد: و مي                    

 ﴾ :۱۰۹[البقرة[ 

كـاش! شـما را پـس از ايمانتـان بـه كفـر        بسياري از اهل كتاب دوست دارند كه اي«
 .  »بازگردانند

شـود. مـا از    شرك و الحاد مي، تكذيب، راعم از انكا، اين حكم شامل تمام انواع كفر
تمام اعمال حرام بيزاريم و براي ما جايز نيست كه اعمال حرام براي ما عادي و مـأنوس  
باشد. روا نيست كه ما مسلمانان مرتكب اعمال حرام شـويم و از عمـل مـؤمن گناهكـار     

داريـم و او را  ي همكاري و حمايتي)  رابطه( بيزاريم ليكن به خاطر ايمانش با او مواالت
 دوست داريم.

 )358، 3/357( دروس فتاوي الحرم المكي مجموع -شيخ ابن عثيمين

 ] حقيقت تشبه با كفار و حكم آن 149[

چيسـت؟ آيـا   ، كه در شريعت از آن نهي شـده اسـت  ، منظور از مشابهت با كفار س:
كه د شو ميمشابهت منحصر به مواردي است كه مخصوص كفار است؟ يا شامل مواردي 

در اصل از فرهنگ وارداتي كفار است؛ اما امروزه به صورت مشـترك بـين مسـلمانان و    
 كفار رايج است. مانند: پوشيدن كت و شلوار و پالتوهاي مدل غربي؟  

ند از اين نوع لباسها اسـتفاده  ده ميچنانچه مسلماناني كه چندان به امور دين اهميت ن
ند. آيـا اسـتفاده ي افـراد    كن ميشريعت از آن استفاده ن ند؛ اما افراد ملتزم و پايبند بهكن مي

 ؟آيد ميملتزم مشابهت به حساب 
، آيا پيراهن آستين كوتاه كه امروزه اغلب مردم از مسـلمان و كـافر آن را مـي پوشـند    

 ؟آيد ميمشابهت به حساب ن
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ميزان تحريم يا كراهيـت ايـن مـوارد تـا چـه حـدي اسـت؟ پوشـيدن شـلواري كـه           
حكمش چيست؟ اصالً منظور از تجسيم عـورت  ، دكن ميعورت را نمايان برجستگيهاي 

 يرد؟گ ميچيست و شامل چه اندامي است؟ آيا قسمت ران را هم در بر 
، ددهـ  مـي حكم استفاده از شلواري كه تا حدودي گشاد اسـت و عـورت را نمـايش    

 چيست؟

 و بعد:.. .احلمد هللا وحده و الصلوة و السالم عيل رسوله و آله و صحبه ج:

عقائـد  ، بدعتهاي ديني، شامل عادتها، كه در شريعت از آن نهي آمده، مشابهت با كفار
258Fبستن كـراوات و زنّـار  ، و عباداتي است كه مخصوص كفار است. مانند: تراشيدن ريش

1 ،
جشنها و اعيادي كه كفار براي خود برگزيده اند. بزرگداشت شخصـيتها بـا سـر بريـدن     

كشـيدن عالمـت   ، ف قبور و استغاثه از اصحاب قبور روي منازلطوا، حيوان بر مزار آنان
همچون ، منظور تعظيمِ صليب و اعتقاد به آن به، صليب بر دست و يا جايي ديگر از بدن

 نصاري.
را به درجه ي كفر مي رساند. ماننـد: مشـابهت بـا     انسان، در مواردي مشابهت با كفار

اختيار صليب به عنوان شعار و تبرّك به آنـان.   كفار در استغاثه و استعانت از قبور. مانند:
عرض تبريك به كفار به مناسبت فرا رسيدن اعيادشان. چه بسا كـه  ، مانند: تراشيدن ريش

، در مـواردي كـه حـرام هسـتند    ، سهل انگاري و بي توجهي در موضوعِ مشابهت با كفار
 را به درجه ي كفر برساند. العياذ باهللا. انسان

شلوار و پيراهنِ آستين كوتاه و امثال آن: بايد يـاد آور شـد كـه    حكم پوشيدن كت و 
جواز است. زيرا انتخاب لباس جزو امور عـادي اسـت   ، اصل در پوشش و انتخاب لباس

 ردد.گ ميو به سليقه ي افراد بر 

                                                            
چيزي كه به كمر بندند مانند پدران روحاني نصاري كه زنار به كمر دارنـد. فرهنـگ رائـد الطـالب،     زنار:  1

 ، تهران. [مترجم]1379، ياد واره كتاب،367جبران مسعود، ترجمه: عبدالستار قمري،صفحه 
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﴿ فرموده است: تعالىاهللا                   

  ﴾ :۳۲[األعراف[  

بگو: چه كسي زينت الهي را كه بـراي بنـدگانش پديـد آورده اسـت و روزي هـاي      «
 »پاكيزه و مطبوع را حرام نموده است؟

 موارد استثنا از آيه:  
بايد توجه نمود كه اين آيه عام است و جوازي است براي انتخاب هـر نـوع لباسـي؛    

بر حرمت يا كراهيت آن آمده است. ماننـد: پوشـيدن   ، جانب شرع مگر آنچه كه دليلي از
اي مردان. پوشيدن لباس نازك و شفاف كه پوسـت بـدن نمايـان باشـد.     بر ميلباس ابريش

پوشيدن لباس تنگ و چسبان كه برجستگيهاي عورت را نمايان كند. چون اين دو مـورد  
 در حكمِ كشف عورت هستند و كشف عورت حرام است.، اخير

شيدن لباسهايي كه جزو مشخصات كفار است كه كفار با آن نوع لبـاس از ديگـران   پو
ند. پوشيدن اين نوع از لباس براي مردان و زنان مسلمان حرام اسـت؛ زيـرا   شو ميمتمايز 

 رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم از مشابهت مسلمانان با كفار نهي نموده است.
نان از پوشيدن لباس مردان منـع شـده انـد.    همچنين مردان از پوشيدن لباس زنان و ز

(رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم از تشابه مردان با زنان و زنان با مردان نهي فرمود
259F

1( . 
لباس مخصوص كفار نيست؛ بلكـه در بسـياري از كشـورها و شـهرها     ، كت و شلوار

ون در لباس مشترك بين كفار و مسلمانان است. مطلبي كه بايد دانست اين است كـه چـ  
پوشيدن آن در چنين شـهرهايي  ، بعضي از شهرها پوشيدن كت و شلوار جا نيفتاده است

تا حدودي غير عادي است. به اين دليل كه لباس جديدي اسـت و بـر خـالف پوشـش     
كه كت و شلوار لباسي اسـت كـه موافـق بـا عـرف و عـادت غيـر         هرچندمحلي است. 

 مسلمانان است.

                                                            
 )5885بخاري  ( -1
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مسلمان وقـت نمـاز و   ، ردم كت و شلوار نمي پوشندبهتر آن است در شهرهايي كه م
در مجالس و اماكن عمومي اين لباس را نپوشند؛ بلكه همان لباس محلّي و معمـول بـين   

 عموم افراد را بپوشند. 
 و باهللا التوفيق و صلي علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 )42/94ع( انجمن دايمي پژوهشهاي علمي وافتاء

 ها آنبه كفار و مواالت با  ] تحريم تشبيه150[

 .. اما بعد:.احلمد هللا وحده و الصالة و السالم عيل من ال نبي بعده

از فتوايي كه مدير محترم مركـز دعـوت و ارشـاد    ، انجمن دايمي مباحث علمي و افتا
 هـاي  از استاد محترم جناب مفتـي اسـتفتا كـرده و انجمـن آن را بـا شـماره      ، استان جده

) در تـاريخ  1723( ي هـ بايگـاني نمـوده و بـا شـماره    19/3/1418خ /ج) در تاري144/9(
هـ از مركز بايگاني عمومي هيأت علماي عالي رتبه بـه ايـن هيـأت تحويـل     24/3/1418

 مطلع گرديد.، داده شده بود
 آن بزرگوار سؤالي بدين شرح پرسيده بود:

برخي از كشورهاي رهاي  ها و شعا به نشانه، عالقه و اشتياق، در بين بعضي از جوانان
 هـا  آنفـروش و چـاپ   ، شود كه به خريـد  غير اسالمي رواج يافته است. لذا مشاهده مي

انگشترها و سـاعتها  ، قلمها، كشها خط، كفشها، عينكها، كمربندها، شلوارها، روي پيراهنها
ها قـرار   روي شيشه   ها و بر چسب ماشين  را روپوش براي صندلي ها آناند. يا  روي آورده

خرند و در جلو و عقب ماشـين خـود    دهند. بعضي ديگر پرچم كشورهاي فوق را مي مي
 خريد و فروش اين نوع وسايل چيست؟  كنند. حكم  نصب مي

اسـتفتا را ايـن چنـين جـواب داد: از اهـداف شـريعت       ، مركز پس از بررسي  اين ج:
تي در ظـاهر  تفكرات ح، روش، راه، اخالق، اسالمي اين است كه مسلمان بايد در عقيده

دوسـتي و يـاريِ   ، هـاي محبـت   و گفتار از كفار و فاسقان مشخص شود. لذا تمام پيونـد 
ي  بايـد قطـع گـردد. ادلـه    ، كساني كه به اهللا تعالي و رسول صلي اهللا عليه وسلم كافرنـد 

اين اصل اسالمي را مورد تاكيد قرار داده اسـت.  ، شرعي زيادي بصورت نص يا استنباط
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كسـاني كـه     مانان را از نقض و سهل انگاري در همسويي و تشبيه بامسل، شريعت اسالم
به اهللا و روز آخرت ايمان ندارند و چيزهايي را كه اهللا و رسـول صـلي اهللا عليـه وسـلم     

 دارد.    شمارند؛ بر حذر مي حرام نمي، اند تحريم كرده

 ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                     

        ﴾١٨يه: [اجلاث[ 

قـرار داديـم؛ از آن پيـروي كـن و از     ، اهللا) اسـت ( سپس تو را بر شريعتي كه از امر«
 .»دانند پيروي نكن هاي كساني كه نمي هوس

   ﴿ فرمايد: و مي                   

                             

        ﴾ :۱۲۰[البقرة[ 

شوي و از  ها آنهاي  هند شد تا تسليم خواستههرگز يهود و نصارا از تو راضي نخوا(
تنها هدايت الهي اسـت و اگـر   ، آئين [تحريف شده يا فتنه]آنان پيروي كني. بگو: هدايت

هـيچ  ، بعد از آن كه علم بـه تـو داده شـده اسـت    ، هاي آنان پيروي كني از هوي و هوس
 .»سرپرست و ياوري از سوي اهللا براي تو نخواهد بود

﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي                   

   ﴾ :۴۹[املائدة[ 

برحـذر بـاش! مبـادا تـو را از بعضـي از       هـا  آنهاي آنان پيروي مكن و از  از هوس«
 .»منحرف سازند، احكامي كه اهللا بر تو نازل كرده

  ﴿ رمايد:ف اهللا تعالي مي                     

                               

      ﴾١٦يد: [احلد[ 
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، آيا وقت آن نرسيده كه دل مؤمنان در برابر ذكر اهللا وآنچه از حق نازل شـده اسـت  «
آيات آسـماني داده شـد سـپس     ها آنخاشع گردد و مانند كساني نباشند كه در گذشته به 

شـان قسـاوت پيـدا كـرد و بسـياري از آنـان        هـاي  گذشت و قلب ها آنزماني طوالني بر 
 .»گناهكارند

 يات در اين باره زياد است.آ
عاص رضي اهللا عنـه را در   هنگامي كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم عبداهللا بن عمرو بن

نْ ثِيَابِ «فرمود: ، دو لباس رنگ شده با رنگ زرد ديد هِ مِ ذِ ـإِنَّ هَ االْ هَ بَسْ لْ ارِ فَالَ تَ فَّ  : )260F1(»كُ

 »مسلم«آن را نپوش!). ، كفار است لباس، اين لباس(
صحيحين از رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ثابت است كه در گذاشتن مـو ماننـد    در

ــي  ــرد و م ــت ك ــود:  مشــركين مخالف وا «فرم ــالِفُ ـــخَ ــوا الْ فُ أَحْ ــى وَ وا اللِّحَ ــرُ فِّ كِنيَ وَ ِ رشْ مُ

بَ  ارِ وَ  :)261F2(»الشَّ

 تان را كوتاه كنيد).  تان را بگذاريد و سبيل  ريش، با مشركين مخالفت كنيد( 
از آنچـه گذشـت روشـن    ، بـاره بسـيار و مشـهور اسـت     و آثار سلف در ايناحاديث 

زماني عامل به حقيقت اسالم است كه ظاهر و باطنش بـا فرمـان اهللا   ، شود كه شخص مي
رسـول صـلي   ، تعالي و رسول صلي اهللا عليه وسلم موافق باشد؛ لذا بايد تنها با اهللا تعالي

 و دوستي داشته باشد.اهللا عليه وسلم و برادران مؤمن خود محبت 

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                     

         ﴾ :۵۵[املائدة[ 

كـه   هـا  آنليه وسلم وتنها اهللا تعالي است و پيامبر صلي اهللا ع، سرپرست و ولي شما«
 .»دهند دارند و در حالت ركوع صدقه مي كه نماز را بر پا مي ها آنهم    ن آوردند      ايما

                                                            
 )2077مسلم  ( -1
 )259)ومسلم  (5892بخاري  ( -2
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در كفرشـان  ( بر هر فرد مسلمان واجب است كه ازكفر بيزار بوده و متنفر باشد. كفـار 
مخـالف  ..كـه  .مجوسيان يا ملحـدين و ، يهوديان، از نصارا  كه، با هم برابرند) فرقي ندارد

باشند. پس به خاطر محافظت از اصلِ مذكور كـه بـراي مسـلمان واجـب     ، اسالم هستند
خـود را از مشـابهت بـا    ، است و براي اين كه اسالمش از كجي و انحراف مصون بمانـد 

، رفتـاري ، هـاي گفتـاري   تشبيه به كفار را در ويژگي، كفار دور نگه دارد. نصوص شرعي
 ي عقيـده چرا كه اين خطر بزرگـي بـراي   ، ده استتحريم كر، شكل ظاهري، نوع پوشش

رود كه فرد مسلمان را بـه بـاوري برسـاند كـه كفـر و       و بيم آن مي، مسلمان در پي دارد
 گمراهي آنان را نيك بپندارد.  

بَدَ «فرمايد:  مي پيامبر صلي اهللا عليه وسلم  عْ تَّى يُ يْفِ حَ ةِ بِالسَّ اعَ يْ السَّ دَ َ يَ ثْتُ بَنيْ عِ  اللَّــهُ بُ

هُ  يكَ لَ ِ هُ الَ رشَ دَ حْ ي، وَ ِ حمْ ْتَ ظِلِّ رُ قِي حتَ زْ عِلَ رِ جُ ـالَفَ ، وَ ـنْ خَ ـىلَ مَ ارُ عَ ـغَ الصَّ ـةُ وَ لَّ عِلَ الذِّ جُ وَ

ي رِ مْ ، أَمْ نْهُ وَ مِ هُ مٍ فَ وْ بَّهَ بِقَ نْ تَشَ مَ  :)262F1(»وَ

[و مـن  ، ام كـه قيامـت پـيش روي مـن اسـت      من با شمشير در حالي مبعوث شـده ( 
ي  ا] فقط اهللا عبادت شود كه هيچ شريكي ندارد و روزيِ مـن زيـر سـايه   ام ت مبعوث شده

شمشيرم است و ذلت و خواري براي كسي قرار داده شده است كه با فرمان من مخالفت 
اسـت). احمـد و... بـا سـند جيـد روايـت        هـا  آند از همـ باش ميكند و هر كس مشابه قو

 اند. كرده

نَا« فرمايد: مي پيامبر صلي اهللا عليه وسلم  ِ ريْ بَّهَ بِغَ نْ تَشَ نَّا مَ يْسَ مِ وا بِ ، لَ بَّهُ ـالَ تَشَ الَ الْ ودِ وَ يَهُ

 ارَ  :)263F2(»بِالنَّصَ

از ما نيست. خودتان را شـبيه بـه يهـود و نصـارا     ، كسي كه خود را شبيه غير ما كند(
 اند. نكنيد). اين حديث حسن است كه ترمذي و... روايت كرده

                                                            
)، و طبراني 848»  (مسند«، و عبد بن حميد در  )19401ي شيبه در  (مصنف)  ()، و ابن اب2/50،92احمد ( -1

 ).  1199(  »الشعب«)، و بيهقي در 216مسندشاميين  («در 
) و آلبـاني در  7380-7/238) و گويـد: اسـناد آن ضـعيف، اسـت. طبرانـي در االوسـط (      2695ترمذي  ( -2

 سته است.) حسن دان2) و صحيح ترمذي (2194سلسله الصحيحه  (
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(شيخ االسالم ابن تيميه
264F

ي تحريم تشبيه به كفار و لـزوم   اهللا در حالي كه فلسفه مهرح )1
، اهللا تعالي«يد: گو ميدهد  در امور ظاهري مانند: لباس و... را توضيح مي ها آنمخالفت با 

محمد صلي اهللا عليه وسلم را با حكمتي كه همان سنت است مبعوث كرد و ايـن همـان   
اشته است. بخشي از حكمت اين اسـت  شريعت و منهجي است كه اهللا براي پيامبر بيان د

  براي مسلمانان اعمال و اقوالي را مقـرر داشـته اسـت كـه مبـاين و مخـالف بـا راه...         كه
 نصاري) است.( يعني: »وال الضَّالّينَ«يهود) ( يعني:» مغْضُوبِ علَيهِمالْـ«

مخالفـت   به امت دستور داده است تا در مسايل ظاهري با يهـود و نصـارا   تعالىاهللا  
 كنند.

  فسـاد و پيامـد نادرسـت   ، اگر چه مشابهت با يهود و نصـارا بـراي بسـياري از مـردم    
، نداشته باشد. اين تحريم به دليل مسايلي است. از جمله: مشـاركت در مسـايل ظـاهري   

گرايـي در   آورد كه منجر به سازگاري و هـم  تناسب وهم شكلي بين افراد مشابه پديد مي
چون كسي كه بطور مثال لباس يـك  ، ردد واين واضح و روشن استگ اخالق و رفتار مي
، كند پوشد در دل نوعي همگرايي اخالقي و رفتاري با آنان احساس مي سپاه جنگي را مي

 مگر آن كه مانعي وجود داشته باشد.، گردد وي خواهان همان چيز مي لذا طبيعت 
مان را از ديگـران متمـايز   مسـل ، از جمله: مخالفت در مسايل ظاهري با غير مسلمانان

گـردد كـه    د كه مسلمان از خشم الهي در امان باشد و باعث ميشو ميرداند و سبب گ مي
مسلمان نسبت به هدايت يافتگان و افراد مورد تاييد اهللا محبت و عطوفت داشته باشـد و  

ن ي دوستي و همكاري كه اهللا بين سپاهيان كامياب و دشـمنا  به اين ترتيب آن قطع رابطه
تر باشد و از اسـالم شـناخت    زنده انسانگردد. هر چه قلب  محقق مي، ناكامش قرار داده

نه فقط اسم گذاري ظاهري و يا بـاور  ، منظوراسالم حقيقي است  -بيشتري بدست آورد 
كند كـه در ظـاهر و    احساس مي -آن وقت است كه صرف باطني بصورت كلي و اجمالي
متفاوت است. و از اخالق و رفتاري كه مختص آنـان  باطن با يهود و نصاري بطور كامل 

 گردد. بيشتر متنفر و بيزار مي، است و در ميان مسلمانان وجود دارد

                                                            
 12ص »اقتضاءالصراط المستقيم«كتاب  -1
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شـود   از جمله: مشاركت با يهود و نصارا و غير مسلمانان در شكل ظاهري موجب مي
 اي كه مؤمنين و هـدايت يافتگـان از كفـار و    كه ظاهر همه مخلوط و مشابه گردد. بگونه

گمراهان قابل تشخيص نباشند و حكمتهاي ديگري كه در امر مشابهت با غير مسـلمانان  
 مد نظر است.

اگر جدايي از مشـابهت بـا آنـان    ، اين در مواردي است كه مشاركت در شكل ظاهري
شـود ايـن عمـل     اما اگر از مسايلي باشد كه باعث كفرآنـان مـي  ، باشد مباح محض است

اسـت و موافقـت بـا آنـان در واقـع نـوعي تأييـد گناهـان و         هاي كفـر   اي از شعبه شعبه
 لذا الزم است كه فرد مسلمان متوجه اين اصل باشد.، است ها آنهاي  نافرماني

، هـا  آنتشبيه به ، هاي دوستي با كفار با توجه به مطالب فوق؛ شكي نيست كه از نشانه
اهميـت دادن بـه   ، شـان ماننـد: صـليب    و اسـتفاده از شـعارهاي   ها آنهاي  پوشيدن لباس

، هـا  شان بـر ماشـين   ي ورزشي..... و نصب عاليمها آنشان در ميد تشويق، هاي آنان عكس
اسـت. و دعـوت    هـا  آنهـاي مخصـوص    گذاري با اسـم  هاي تجاري و نام محله، ها خانه

، سـركردگان ، هـا  آنكـردن بـه    و خـود را منسـوب   هـا  آنديگران به دوسـتي و صـداقت   
شـدن و ديگـر   ، واهـا و افكارشـان كـه مخـالف اسـالم اسـت      ي ه شان و شـيفته  بزرگان

هايي كه بسياري از افرادي كه منتسب به اسالم هستند به آن مبتاليند و  ها و فتنه گرفتاري
دانند كه با اين كار خود يكي از اصول اسالم را در وجود خود و از مسلمانان نـابود   نمي
پـس بـر تمـام    ».  و انـا اليـه راجعـون   انـاهللا «افزايند.  بر سستي و ضعف امت مي، كنند مي

مسلمانان واجب است كه به اسالم چنگ زنند و از انحـراف وكجـي بـه سـوي غضـب      
نصاري و ديگر مشركين بر حذر باشـند. يكـديگر را بـه    ، شدگان وگمراهان اعم از يهود

گردد؛ سفارش  تمام انواع خير و هر چه موجب عزت اسالم و مسلمانان مي، تقوي، نيكي
شان اسـت و تـرويج و نشـر آن بـراي      . از هر چه به ضرر مسلمانان و كمك بر عليهكنند
 شان ضرر دارد بر حذر باشند. دين

 و باهللا توفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم
 )33از كتاب فتاوي و بيانات مهمة ص/( انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا
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 انه از كفار استتقليد كوركور، ] اهداي گل151[

رو  هـا  آنعالي اين است كه: در اين زمـان رسـمي در بيمارسـت    سؤال ما از جناب س:
كه از جوامع كافر غربي به ، ي اسالمي رواج پيدا كرده است گسترش است و در جامعه به

هـا را   گـل  ها آن، و آن اهداي گل براي بيماران است، جامعه اسالمي ما منتقل شده است
آورند) نظر شما دربـاره   و با خود براي عيادت بيماران مي( خرند ر گران ميبا قيمت بسيا

 اين رسم چيست؟
از ، دهنـد  مريض را هم شفا نمي، شكي نيست كه اين گلها فايده و اهميتي ندارند ج:

كـه فقـط شـكل     كنـد. چـرا   آورند و امـراض را دفـع نمـي    سالمتي نمي، كاهند دردها نمي
آالت ساخته شده است. و به  ي ماشين ساز يا بوسيله دستكه ، مصنوعي گياه و گل است
زننـد امـا    سـازندگان آن فايـده گزافـي را بـه جيـب مـي      ، رسد قيمت گران به فروش مي

ي  شوند و اين رسم چيزي جـز تقليـد كوركورانـه ا    خريداران ضرر زيادي را متحمل مي
ران خريـداري  بدون كمترين فكر و تأملي از غرب نيست. چون اين گلهـا بـه قيمـت گـ    

شود. سـپس آن را   و يا يك يا دو روز كنار بيمار گذاشته مي، شود و يك يا دو ساعت مي
اندازند. لـذا بهتـر اسـت كـه پـول ايـن گلهـا را در         بدون استفاده دور مي، زباله  به عنوان

فـردي ايـن   ، كارهاي ديني و دنيوي به مصرف برسانند و اگر كسي از شما مشاهده كـرد 
اميـد  ، فروشد. بايد عواقب كارش را به او گوشزد كنـد  خرد يا مي ي را ميگلهاي مصنوع

 دست بردارد.، آشكارا ضرر است  است كه توبه كند و از اين معامله كه
 )59، 58( ص، اللؤلؤ المكين– الشيخ ابن جبرين

 ي حكم ساختن عبادتگاه مثل كليسا براي كفار در جزاير عربي  ] فتوايي درباره152[

  وحده و الصالة و السالم عيل من ال نبي بعده... و بعد:احلمد هللا

از فتوايي كه تعـدادي از سـؤال كننـدگان از    ، هاي علمي و افتا انجمن دايمي پژوهش
اطالع پيدا كرد. اين اسـتفتا از بايگـاني كـل هيـأت علمـاي      ، سؤال كرده بودند، مفتي كل

) و 1328و  1327(، )1326( ره) و شـما 1421/ 5/1( ) و تـاريخ 86( عالي رتبه به شماره
ينـد: سـاختن معبـد كفـار در     گو مـي ) به اين مركز تحويـل داده شـد.   2/3/1421( تاريخ
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سرزمين عرب مثل: ساختن كليسا براي نصـاري و معبـد بـراي يهـود و ديگـر كفـار يـا        
كنـد تـا مراسـم     اي مكاني را براي كارگران كافر مشـخص مـي   صاحب شركت و موسسه

 رد؟دا ميرا در آن ادا كنند... چه حكعباديِ كفري خود 
 انجمن فتوا اين استفتا را چنين جواب داد:، پس از بحث و بررسي

هر ديني غير از دين اسالم دين كفر و گمراهي است و مكاني كه براي عبادت غير از 
ي كفر و گمراهي است. چون عبـادت اهللا فقـط در    دين اسالم ساخته شود آن مكان خانه

ي اديان بوده و براي  بخش همه اسالم جايز است. شريعت اسالم پايان چارچوب شريعت
جن و انس است. اسالم اديان قبلي را منسوخ كرده و بحمـداهللا بـر ايـن موضـوع همـه      

 هـا  آنكنـد كـه از   فرقي نمـي ، اند. و هر كس تصوركند كه يهود يا نصاري حق است متفق
صلي اهللا عليه وسلم و اجمـاع را تكـذيب   سنت پيامبر ، باشد يا نباشد. اين فرد كتاب اهللا

باشد يا اين   اين فرد مدعي اسالم هرچند، ي حجت مرتد است و بعد از اقامه، كرده است
 خبر باشد. فرد از اين حقيقت بي

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                 ﴾ :۲۸[سبا[ 

هاي الهي] بشارت دهي  را [به پاداش ها آنبراي همه مردم نفرستاديم تا  ما تو را جز«
 .»و [از عذاب او] بتر ساني

﴿ فرمايد: و مي                   ﴾ :۱۵۸[األعراف[ 

 .»من فرستاده اهللا به سوي همه شما هستم، بگو: اي مردم«

﴿ : فرمايد و مي          ﴾ :١٩[آل عمران[ 

 .»دين مورد قبول در نزد اهللا فقط دين اسالم است«

 ﴿ فرمايد: و مي                          

    ﴾ :۸۵[آل عمران[ 

هرگـز از او پذيرفتـه نخواهـد    ، الم آييني را براي خود انتخاب كندو هركس جز اس«
 .  »شد
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﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                     

                 ﴾٦ينه: [الب[ 

 هـا  آنماننـد و  جاودانـه در آن مـي  ،  از اهل كتاب و مشركان در آتش دوزخند كافران«
 .»بدترين مخلوقات هستند

ثْـتُ إِىلَ «فرمايد:  پيامبر صلي اهللا عليه وسلم مي عِ بُ ـةً وَ اصَّ ـهِ خَ مِ وْ ـثُ إِىلَ قَ بْعَ يُّ يُ انَ النَّبـِ كَ

ةً  امَّ  )265F1(»النَّاسِ عَ

ي مـردم مبعـوث    شد اما من بـراي همـه   هر پيامبري فقط براي قوم خود مبعوث مي( 
 ام). شده

بنابراين تحريم كفر از ضروريات دين است. چرا كه به موجـب كفـر عبـادت اهللا آن    
كـه اسـالم تحـريم كـرده      شـود. واز چيزهـايي   تحريم مي، طوركه در شريعت اسالم آمده

ي  دهشـ  گاه يهود يا نصارا است كه طبق شريعت منسوخ است؛ حرام بودن ساختن عبادت
گاه از هر نوع كـه باشـد معابـد كفـر بـه       يهودي يا نصراني و... است. چرا كه اين عبادت

د كه ناسخ تمـام اديـان قبلـي اسـت     باش ميرود؛ چون بر خالف شريعت اسالم  شمار مي
 گيرد. درآن عبادت صورت مي

﴿ فرمايد: مي ها آني كفار و اعمال  درباره، در قرآن تعالىاهللا               

            ﴾ :۲۳[الفرقان[ 

را همچون ذرات غبار پراكنده  ها آنرويم و  اند مي كه انجام داده و ما به سراغ اعمالي«
 .»دهيم در هوا قرار مي

                                                            
) روايت كـرده ايـن لفـظ بخـاري اسـت و نيـز مسـلم در        438-335قسمتي از حديثي است كه بخاري  ( -1

 ) روايت كرده است521(
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اجمـاع  لذا همه علما در تحريم ساختن معابدي مانند: كليسا در كشورهاي اسـالمي   
و نبايـد در  ، شـود  اند؛ چرا كه دو قبله در يك شهر از شهرهاي اسالمي جمـع نمـي   كرده

 چيزي از شعاير كفر نه معبد و نه چيز ديگر باشد. ها آن
هـاي اسـالمي    اند: تخريب كليساها و ديگـر معابـدي كـه در سـرزمين     به اجماع گفته

بلكـه بايـد   ، آن مخالفـت كنـد  شود واجب است. ولي امر هم نبايد با تخريب  ساخته مي
معبدهاي كفر در سرزمين جزيرة العـرب    مطيع امر شريعت باشد. به اجماع علما ساختن

و جنايتي خطرناك است. و اين بدليل احاديثي صحيح و صـريح از پيـامبر      گناهي بزرگ
 صلي اهللا عليه وسلم درخصوص نهي از اجتماع دو دين در جزيرة العرب است.

عُ دِينَانِ يف جزيرة العرب«فرمايد:  اهللا عليه وسلم ميپيامبر صلي   تَمِ  :)266F1(»الجيَ

هرگز دو دين در جزيره العرب جمع نشود). روايت از امام مالك و... و اصل آن در ( 
 صحيحين است.

العرب حريم و مركز اسالم است؛ لـذا اجـازه و فرصـت دادن بـه هـيچ       جزيرة، آري 
بشكند يا تابعيت بگيرد يا ملك و زمينـي بخـرد جـواز    كافري براي اين كه اين حريم را 

پرستان معبدي ساخته شود. هرگـز در   چه رسد به اين كه در سرزمين براي صليب، ندارد
اين سرزمين دو دين جمع نخواهد شد و ديني جز اسالم كـه اهللا پيـامبر و رسـول خـود     

اين سرزمين نخواهـد   محمد صلي اهللا عليه وسلم را براي ابالغ آن مبعوث كرده است در
آن هم قبله مسلمانان بسوي ، شود و تنها يك قبله بود. در اين سرزمين دو قبله جمع نمي

كعبه) خواهد بود. اهللا را شكر كه به رهبران توفيق داد تا مانع درسـت كـردن   ( خانه عتيق
سـاها  ند. از اين كه دشمنان اسالم معابد كفـر و كلي شو مياين معابد در سرزمين پاك اسال

 تعـالى بايد به اهللا شكايت بـريم! و از اهللا  ، هاي اسالم بنا نهادند را در بسياري از سرزمين
خواهيم كه اسالم را از مكر وكيد آنان محفوظ بدارد. به اين ترتيـب روشـن شـد كـه      مي

در سـاختن معابـد كفـر ماننـد: كليسـا و يـا مكـاني را بـراي آن         ، رضايت يا اجازه دادن

                                                            
 ) است.1637،1767) و مسلم  (3053،3168،4431) و اصل آن در بخاري (1584( 2/892مؤطا مالك -1
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بزرگترين حمايت و كمـك بـراي كفـر و    ، ر هر نقطه از كشور اسالمياختصاص دادن د
 اظهار شعايرآن است.

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                         

           ﴾۲ائدة: [امل[  

در راه نيكي و پرهيزگاري با هـم همكـاري كنيـد و [هرگـز] در راه گنـاه و تعـدي       «
 .»همكاري ننماييد و از [مخالفت با فرمان اهللا] بپرهيزيد كه مجازات اهللا سخت است

(ابن تيميه
267F

يد: هر كس معتقد باشد كه كليساها خانه ي اهللا هستند و اهللا در آن گو مي )1
دهند عبـادت اهللا و اطاعـت    ن چه را كه يهود و نصارا در آن انجام ميشود يا آ عبادت مي

راضـي باشـد    ها آنيا اين كه آن را دوست بدارد يا به ، رسول صلي اهللا عليه وسلم است
و معتقد باشد اين كارش يـك  ، كمك كند ها آنشان به  يا در بازگشايي كليسا و اقامه دين
 نين فردي كافر است.چ، رود نوع اطاعت و عبادت به شمار مي

(و نيز ابن تيميه
268F

يد: هر كس معتقد باشد كه رفتن اهل ذمه بـه كليسـا موجـب    گو مي )2
اگر از روي جهالت چنين اعتقـادي داشـته   ، مرتد است، شود نزديك شدن آنان به اهللا مي

قطعاً مرتـد  ، باشد حرام است. لذا بايد به او تفهيم كنند اما اگر در كار خود اصرار ورزيد
 شود. يم

بريم! هر مسلمان بايد  از كمي و نقصان و گمراهي بعد از هدايت به اهللا پناه مي 

﴿ برحذر باشد كه مبادا آيات زير او را نيز در برگيرد:          

                              

                         

                                                            
 )6/170(  كشاف القناع بهوتي -1
 مرجع سابق -2
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                 ﴾ :۲۸ – ۲۵[حممد[ 

شيطان اعمال ، پشت به حق كردند ها آنكساني كه بعد از روشن شدن هدايت براي «
ايـن بـه   ، شان را در نظرشان زينت داده وآنان را با آرزوهاي طوالني فريفتـه اسـت   زشت

گفتنـد: مـا در   ، خاطر آن است كه آنان به كساني كه نزول وحي الهي را كراهـت داشـتند  
حـال  ، دانـد  كنيم درحالي كه اهللا پنهان كاري آنان را مـي  از شما پيروي ميبعضي از امور 

زننـد و   آنان چگونه خواهد بود هنگامي كه فرشتگان [مرگ] بر صورت و پشت آنان مـي 
، آورد  از آن چه اهللا را به خشم مـي  ها آنگيرند؟ اين به خاطر آن است كه  شان را مي جان

نودي اوسـت كراهـت داشـتند از ايـن رو اهللا     پيروي كردند و آن چـه را موجـب خوشـ   
 .»شان را نابود كرد اعمال

 و باهللا توفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم
 )28ص( انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا از كتاب فتاوا و بيانات مهمة

 اهل كتاب را از ديگر كفّار جدا كرده است؟، ] چرا اسالم153[

 فرمايد: مي تعالىدين اسالم ناسخ اديان سابق آسماني است و اهللا وقتي كه  س:

﴿                               ﴾ آل]

 ]۸۵عمران: 
شد و او  آئيني براي خود انتخاب كند از او پذيرفته نخواهد و هر كس غير از اسالم«

 .»كاران خواهد بود در آخرت از زيان
پـس  ، كـرده اسـت    كفر اهل كتاب از يهود و نصارا را طي آيات زيادي بيان تعالىاهللا 

رغـم ثبـوت تحريـف و بطـالن      كنـد و علـي   چرا اسالم با آنان همچون كفار رفتـار نمـي  
دهد كه با  ا اجازه ميدهد كه بر دين خود بمانند و به م شان باز هم به آنان اجازه مي اديان
، آنان بخوريم و آيا اين نصارايي كـه هـم اكنـون هسـتند     از ذبيحه، شان ازدواج كنيم زنان

 شود؟ شان همين حكم داده مي اينان درست است و براي  وصف اهل كتاب بودن براي
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 د و آن دين اسالم است.باش مياند يكي  اصول ديني كه انبيا به ارمغان آورده اول: ج:

﴿ فرمايد: مي تعالى اهللا          ﴾ :۱۹[آل عمران[ 

 .»دين مورد قبول در نزد اهللا فقط دين اسالم است«
 پذير است. اما فروع دين همان شريعت است كه اختالف درآن وارد و نسخ

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                 ﴾ :۴۸[املائدة[ 

 .»ي روشني قرار داديم ما براي هركدام از شما آئين و طريقه«

أنـا «كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم فرمودنـد:  ، از ابوهريره رضي اهللا عنه روايت است

ةٌ لِعِـالَّتٍ ، أَويلَ الناس بعييس ابنِ مريم يف الدنيا و اآلخـرة ـتَّي و ، و األنبيـاء إِخـوَ م شَ هـاهتُ أُ ُمَّ

 :  »هم واحددِين

برادرانـي  ، بن مريم نزديكترم و پيـامبران  در دنيا و آخرت به عيسي، من از همه مردم(
يكـي اسـت).    هـا  آناند و مادران مختلفي دارنـد و ديـن    هستند كه از يك پدر بدنيا آمده

(احمد و بخاري و مسلم و... آن را روايت
269F

 اند. و اين لفظ بخاري است.   كرده )1
 شود نه اصول. ر آن وارد است آن حكم شامل فروعات ميكه نسخ د اما جايي

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                  

                              

                             

                         

                            

              ﴾ :۱۳۳ ۱۳۰[البقرة[ 

                                                            
 )و ...2365ومسلم  ( -)3443بخاري  ( -1
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بـا آن پـاكي و درخشـندگي) روي    ( جز افراد نادان و سفيه چه كسي از آئين ابراهيم«

، گردان خواهد شد. ما او را در اين جهان برگزيديم و او در جهان ديگر از صالحان است
در آن هنگام كه پروردگارش به او گفت: اسالم بياور او فرمـان پروردگـار را پـذيرفت و    

و ابراهيم و يعقـوب در واپسـين لحظـات    ، در برابر پروردگار جهانيان تسليم شدمگفت: 
عمر فرزندان خود را به اين آئين وصيت كردند؛ [و هر كدام گفتند:] اي فرزندان من! اهللا 
اين آئين پاك را براي شما برگزيد و شما جز به آئين اسالم [تسليم در برابـر امـر اهللا] از   

امي كه مرگ يعقوب فرا رسيد شما حاضر بوديد؟ درآن هنگام كه بـه  آيا هنگ، دنيا نرويد
كنيد؟ گفتند: معبود تـو و معبـود    فرزندان خود گفت: پس از من چه چيزي را عبادت مي

 . »و ما در برابر او تسليم هستيم، معبود يكتا را، ابراهيم و اسماعيل و اسحاق، پدرانت
ي آنان  كه طعام اهل كتاب كه منظور ذبيحهاهللا براي مسلمانان مباح قرار داده  دوم:

﴿ فرمايد: مي  ي مائده را بخورند و در سوره، است              

                           

                      ﴾ :املائدة]

۵[ 
زنـان   حالل اسـت  ها آنچنين طعام اهل كتاب براي شما و طعام شما نيز براي  و هم«

هنگامي كه مهـر   –اند  حاللكتاب براي هم  پاكدامن از مسلمانان و مردان پاكدامن از اهل
آنان را بپردازيد و پاكدامن باشيد. نه زنا كار و نـه ايـن كـه دوسـت پنهـاني و نامشـروع       

 .»گيريد
حال ، آزاد و پاك باشند ها آناما ازدواج با اهل كتاب مشروط بر اين است كه دختران 

ي كفار  را از زمره ها آنكند كه يهودي يا نصراني باشد. با اين وجود باز هم اهللا  فرق نمي

   ﴿ فرمايد: شمرده است و مي             ﴾

 ]۱۷[املائدة: 
 .»بطور مسلَّم كافر شدند، كه گفتند: اهللا همان مسيح پسر مريم است ها آن«
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﴿ فرمايد: و مي                  ﴾ :۱۸[املائدة[ 

 .»و يهود و نصارى گفتند: ما پسران خدا و دوستان اوييم«

﴿ فرمايد: و مي                       

                             

                         

                                   

                          

                         

         ﴾ :۳۳ – ۳۰[التوبة[ 

و نصـاري گفتنـد: مسـيح پسـر اهللا اسـت ايـن        ،يهوديان گفتند: عزير پسر اهللا است«
اهللا آنان را بكشـد!  ، كه همانند گفتار كافران است، يندگو ميسخني است كه با زبان خود 

] دانشـمندان و راهبـان خـويش را معبودهـايي در     ها آنيابند [ چگونه از حق انحراف مي
چنين] مسيح فرزند مريم را؛ در حالي كه دستور نداشـتند جـز    برابر اهللا قرار دادند و [هم

او پاك و منزه است از آن چه ، عبادت كنند، معبود يكتا كه معبود [به حقي] جز او نيست
ر اهللا را با دهان خود خاموش كننـد؛ ولـي اهللا   خواهند نو مي ها آندهند.  همتايش قرار مي

كافران ناخوشـنود باشـند. او كسـي     هرچندخواهد كه نور خود را كامل كند  جز اين نمي
است كه رسولش صلي اهللا عليه وسلم را با هدايت و آيين حق فرسـتاده تـا آن را بـراي    

 »كافران كراهت داشته باشند هرچنداند  ها غالب گرد همه اين

  ﴿ فرمايد: و مي              ﴾ :٧٣[املائدة[  

نيز بـه يقـين كـافر    ، گفتند: اهللا يكي از سه تا است [به تثليث قايل شدند] وكه ها آن«
 .  »شدند
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 و مانند اين آيه در همين سوره وجود دارد.
از خوردن از ذبيحه و ازدواج مومنان يهود و نصاري را در جو، اهللا اهل كتاب سوم:

ي آنان خاص كرده و فقط به گرفتن جزيه از آنان اكتفا كرده  ه دامن و آزاد با زنان پاك

﴿ فرمايد: است و مي                      

                         

           ﴾ :٢٩[التوبة[ 

با كساني از اهل كتاب كه نه به اهللا و نه به روز جزا ايمان دارند و نه آنچـه را اهللا و  «
، پذيرنـد  شمارند و نه آئين حق را مي ه حرام ميتحريم كرد صلي اهللا عليه وسلمرسولش 

 .  »پيكار كنيد تا زماني كه با خضوع و تسليم جزيه را بدست خود بپردازيد
اهـل كتـاب و از سـاير كفـار بـه       هـا  آناين چيزها را به آن اختصـاص داد چـرا كـه    

نـد و اهللا  ا ترند. لذا مسلمانان در اين كه مسيحيان بر فارسيان غلبـه كـرده   مسلمانان نزديك
 خوشحال شدند.، را بر اين امر مورد تأييد قرار داد ها آن

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                       

                             

                          

                 ﴾ :٦ – ٢[الروم[ 

در نزديكتـري  روميان مغلـوب [از ايرانيـان شكسـت خوردنـد] و [ايـن شكسـت]       «
در چند سال همه كارهـا از  ، سرزمين رخ داد. اما آنان پس از شكست پيروز خواهند شد

آن اهللا است چه قبل و چه بعد[از اين شكست و پيروزي] و در آن روز مؤمنان [به خاطر 
؛ او هـر كـس را كـه    تعـالى به سـبب يـاري اهللا   ، پيروزي ديگري] خوشحال خواهند شد

اي است كه اهللا كرده  اين وعده، و او صاحب قدرت و رحيم است دهد بخواهد ياري مي
 .»دانند ولي بيشتر مردم نمي، كند اش تخلف نمي هرگز از وعده تعالىو اهللا 
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اما اهللا به آنان اجازه نداده كه در كفر بمانند و كتاب اهللا را تحريف نمـوده و رسـالت   
ما بـراي مـا مشـروع و جـايز نمـوده      را انكار كنند ا صلي اهللا عليه وسلمپيامبرش محمد 

دهند با آنان نجنگيم و آنان را اسير نگيريم و اهللا  است كه تا زماني كه با ذلّت جزيه را مي
براي اهل كتاب نه بقيه ي كفار در همين حد اكتفا كرده است و ايـن نظريـه ي جمهـور    

 علما است.
 ه و سلمو باهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحب

 )300-2/298( انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] تابعيت گرفتن مسلمان از كشوري كه حكومت آن كافر است.154[

كنند و تابعيت  نيت اقامه مي، آيند آمريكا) مي( به اينجا  بسياري از مسلمانان وقتي س:
ـ    ها آنگيرند. آيا اين كار براي  دايمي از كشور امريكا مي ا ايـن كـه آنـان    جـايز اسـت؟ ب

ها از تابعيـت   بند و باري است!؟ چطور اين بي، كفر، دانند كه اين مكان سرزمين شرك مي
آيند؟ حكم اسالم در ايـن   شوند و به تابعيت اين كشورها در مي كشور مسلمان خارج مي

كننـد كـه    شـان ايـن گونـه توجيـه مـي      مورد چيست؟ گفتني است كه اينـان بـراي خـود   
 را نشر دهند.خواهند اسالم  مي

براي هيچ مسلماني جايز نيست كه به تابعيت كشوري درآيد كه حكـومتش كـافر    ج:
، شان اسـت  باطل ي عقيدههمكاري و تأييد ، اي براي دوستي چرا كه اين كار وسيله، است

 اصل منع و عدم جواز است.  ، بدون گرفتن تابعيت، اما در اقامت

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                      

                                   

                  ﴾ :۹۸ - ۹۷[النساء[  

را گرفتند در حـالي كـه بـه خويشـتن      ها آنكساني كه فرشتگان [قبض ارواح] روح «
گفتند: شما در چه حالي بوديد؟ گفتنـد: مـا در سـرزمين خـود      ها آنستم كرده بودند به 

[فرشتگان] گفتند: مگر زمـين اهللا پهنـاور نبـود كـه      ها آنتحت فشار و مستضعف بوديم 
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، شان دوزخ است و بد سـرانجامي اسـت   عذري نداشتند و جايگاه ها آن؟! مهاجرت كنيد
 .»مگر آن دسته از مردان و زنان و كودكاني كه به راستي تحت فشار قرار گرفتند

كنيَ «فرمايد:  مي پيامبر صلي اهللا عليه وسلم قيمُ بَنيَ املُرشِ سلِمٍ يُ لِّ مُ ن كُ  :)270F1(»أنا بَريءٌ مِ

  گزيند بيزارم). ن مشركين اقامت ميمن از هر مسلماني كه بي(
 احاديث ديگري نيز در همين موضوع وجود دارد.

تمامي مسلمانان در اين اجماع دارند كه هجرت از سرزمين كفر بـه سـرزمين اسـالم    
 واجب است حتي اگر استطاعت زندگي درآن جا را نيز داشته باشند.

، براي دعوت و ابالغ دين اسالمبين مشركين ، اما اگر كسي از علما و آگاهانِ در دين
فقط به اميد تـأثير  ، در دينش بيم نداشته باشد  بماند مانعي ندارد. البته تا زماني كه از فتنه

 دست به چنين كاري بزند. ها آنديني و هدايت 
 و باهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.

 )2/69( انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] حكم آوردن كفار به جزيرة العرب155[

دنبال مستخدمي فرستادم اما به وسـيله نامـه بـه    ، براي كمك به همسرم در منزل س:
من خبر دادند كه در آن شهري كه من به دنبال مسـتخدم فرسـتادم فـرد مسـلماني پيـدا      

 آيا آوردن مستخدم غير مسلمان جايز است؟، شود نمي
م زن يا مرد كافر جايز نيست و آوردن راننده و كـارگر غيـر   به كار گرفتن مستخد ج:

چرا كه پيامبر صلي اهللا عليه وسـلم دسـتور دادنـد    ، مسلمان در جزيرة العرب جواز ندارد

                                                            
) بروايت جريـر بـن عبـداهللا. و نسـائي      2264( 2/303) طبراني در الكبير 1604)وترمذي (2645ابو داود  ( -1

طـور   ست. همـان  ) بصورت مرسل روايت كرده است و صحيح اين است كه اين روايت مرسل ا4780(
) با 228/ 2) و آلباني در صحيحة  (1790اند. .نگا: المغني عن حمل االسفار  ( تهكه بخاري و ترمذي گف

 طرق مختلف اين حديث را حسن دانسته است.
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(كه يهود و نصـارا را از ايـن سـرزمين خـارج كننـد و غيـر از مسـلمانان كسـي        
271F

  در آن )1
كـه تمـامي   ، تش وصـيت كردنـد  نماند.حتي پيامبر صلي اهللا عليـه وسـلم در هنگـام وفـا    

(العرب مشركين را از جزيرة
272F

 بيرون كنند. )2
اخـالق  ، از آن جايي كه آوردن زن يا مرد كافر خطر بزرگي براي مسلمانان در عقيـده 

د و اطاعـت از  باشـ  مـي شان درپي دارد لذا خودداري از اين كار واجب  و تربيت فرزندان
قطع گـردد.  ، تا راه پديد آمدن شرك و فساد صلي اهللا عليه وسلم الزم است. اهللا و رسول

 واهللا ولي التوفيق.
 933مجلة الدعوة/ –شيخ ابن باز 

 ]حكم تابعيت دادن به فرد كافر در كشور اسالمي156[

 رد؟دا ميچه حك، به تابعيت درآمدن فرد كافر در كشور مسلمان س:

آن كه [كشـور   مشروط بر، تابعيت دادن به فرد كافر در كشور مسلمان جايز است ج:
ي  مسلمان] از فتنه در امان باشد و جانب خير اين عمل ترجيح داشته باشد. البتـه اجـازه  

چرا كه پيامبر ، كه اسالم را بپذيرد به كافر داده نشود؛ مگر زماني، اقامت در جزيرة العرب
(صلي اهللا عليه وسلم به خارج نمودن مشركين از جزيرة العرب سفارش كردند

273F

3(. 
 التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم. و باهللا

 )2/74( انجمن دايمي پژوهشهاي علمي و افتا

 ] حكم استغفار براي مشركين157[

 توانم براي آنان طلب مغفرت كنم؟ آيا مي، اند من اجدادي دارم كه مشرك مرده س:

                                                            
كند كه از پيامبر صلي اهللا عليه وسـلم شـنيده    ) از عمربن خطاب روايت مي1767مسلم در صحيح خود  ( -1

رب خارج  خواهم كرد تا جـايي كـه بـه غيـر از     است كه فرمود: بطور قطع يهود و نصارا را از جزيرةالع
 مسلمان كسي ديگر را در آن جا نگذارم.

 )1637) و مسلم  (4431، 3168، 3053بخاري  ( -2
 نگا. حاشيه سابق -3
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ر حال كفر يا شرك براي هيچ فرد مسلماني جايز نيست كه براي اجداد و... كه د ج:

﴿ فرمايد: مي تعالىاز اهللا طلب مغفرت نمايد؛ زيرا اهللا ، اند از دنيا رفته      

                              

       ﴾ :۱۱۳[التوبة[ 

براي پيامبر صلي اهللا عليه وسلم و مؤمنان شايسته نيست كه بـراي مشـركان [از اهللا]   «
روشـن   ها آنشان باشد. آن هم پس از آن كه براي  هرچند از نزديكان، طلب آمرزش كنند

 .»شد كه اين گروه اهل دوزخند
 و آله و صحبه و سلم.و باهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد 

 )3/305( انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] حكم به برادري گرفتن نصارا158[

برادر ، توانيم مسيحيان را بطور كامل مثل مسلمانان بدون هيچ گونه تفاوتي آيا مي س:
 بدانيم؟
(به برادري گرفتن مسيحيان ج:

274F

 براي مسلمانان حرام است. )1

 ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                       

                             

 ﴾ :۵۱[املائدة[ 

گاه خود] انتخاب  ايد يهود و نصارا را ولي [دوست و تكيه ن آوردهاي كساني كه ايما«
هسـتند؛   هـا  آناز ، اولياي يكديگرند و كساني كه از شما با آنان دوستي كنند ها آننكنيد! 

 .»كند اهللا ستمكاران را هدايت نمي

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا         ﴾ :نان برادرانفقط مؤم« ]۱۰[احلجرات 

                                                            
 طور كه قرآن آنان را نام گذاري كرده است.  صحيح: گفتن نصارا است، همان -1
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 .»يكديگرند
 پس اهللا برادريِ حقيقي را فقط در بين مؤمنين قرارداده است.

و املسلم«فرمايد:  پيامبر صلي اهللا عليه وسلم مي  هُ ، املُسلِمُ أخُ ظلِمُ ـه، ال يَ لُ ذُ و ال ، و ال خيَ

بُه ه، يَكذِ رُ قِ  :)275F1(»و ال حيَ

د و او را دروغگـو  كن ميسوا نكند او را ر به او ظلم نمي، مسلمان برادر مسلمان است(
 گرداند). او را خوار و ذليل نمي، نمي شمارد

 و باهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم
 )2/46( انجمن دايمي پژوهشهاي علمي و افتا

 ] حكم بزرگداشت اعياد نصارا159[

اين موضوع كه برخي  استاد گرامي! بين من و دوستانم بحثي ديني رخ داد بر سر س:
كننـد حتـي    مـي  تعطيالت و اعياد يهـود و نصـارا را تعظـيم    » غنا«از مسلمانان در كشور 

آن وقت مـدارس اسـالمي را   ، گذارند تا عيد يهود و نصارا فرا رسد تعطيالت خود را مي
رسد مـدارس اسـالمي    كنند اما زماني كه عيد مسلمانان مي به مناسبت عيدشان تعطيل مي

پيـروي كنـيم بـزودي ديـن      ها آنيند: اگر ما در تعطيالت از گو ميو ، كنند يل نميرا تعط
آيا اين عمل از ، را براي ما توضيح دهيد ها آنپذيرند!؟ استاد گرامي! اين كار  اسالم را مي

 نظر شريعت درست است يا خير؟
، هاسـت و تـرك اظهـار آن    اظهار شعائر ديني بين مسـلمانان يكـي از سـنت    اول: ج:

فرمايـد:   مخالف با راه و روش پيامبر صلي اهللا عليه وسلم است كه در حديث صحيح مي

نَّة اخللفاء الراشدين « نَّتِي و سُ يِّني عليكم بِسُ وا هبا، املَهدِ كُ َسَّ ذ، متَ وا عليها بالنَّواجِ ضُّ  :)276F2(»و عَ

                                                            
 )2580، 2564) و مسلم  (6951-2442بخاري  ( -1
)، و 43، 42، و ابن ماجـه  ( »حسن صحيح«) و گويد: 2676)، الترمذي  (4607)، ابو داود (4/126احمد  ( -2

) و صـحيح دانسـته و ذهبـي او را تاييـد     333 -3298( 177-1/174)، حـاكم  5»  (صـحيح «ابن حبـان در 
 كرده است.   
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مل راه و روش من و خلفاي راشدين رضي اهللا عنهم را بر خود الزم بگيريد و در ع(

 محكم نگه داريد). ها آنبه آن پايبند باشيد وآن را با دند
خوشحالي و مشاركت در اعياد كفار و تعطيل كردن ، براي مسلمان اظهار شادي دوم:

حرام و از نوع ، چرا كه اين مشابهت با دشمنان اهللا، كارهاي ديني يا دنيايي جايز نيست

بَّهَ بقومٍ فهو «عليه وسلم فرموده: همكاري با آنان در باطل است. پيامبر صلي اهللا  ن تَشَ مَ

 : )277F1(»منهم

 رود). از همان قوم بشمار مي، دكن ميكسي كه خود را شبيه قو(

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                         

           ﴾ :۲[املائدة[  

كنيد و [هرگـز] در راه گنـاه و تعـدي همكـاري       در راه نيكي و تقوا با هم همكاري«
 .»ننماييد و از [مخالفت با فرمان] اهللا بپرهيزيد كه مجازات اهللا شديد است

، مراجعه شودابن تيميه » اقتضاءالصراط المستقيم«شود به كتاب  در اين باره توصيه مي
 چون بسيار كتاب سودمندي است.

 و باهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم
 )48، 2/47( انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا

 شود. مت فرد منتسب به اسالم كه مرتكب شرك اكبر مي    ] حكم اما160[

نمازهاي مشـرك منتسـب بـه     پيش نماز فردي كه به يكي از ي بارهقبالً از شما در س:
، خوانـد  را به فرياد مـي  ها آنو ، كند مانند: كسي كه براي اوليا ذبح مي، كند اسالم اقتدا مي

، بنـدد  نمايد و براي زيـارت قبـور اسـباب سـفر مـي      طواف قبور مي، كند برايشان نذر مي

                                                            
حذيفـه و أحمـد بروايـت ابـن     ) بروايـت  8327) بروايت ابن عمر و الطبراني در األوسط (4031أبوداود ( -1

) بروايـت ابـن عمـر  رضـي اهللا     6/105) در فيض القدير  (92، 2/50عمر  رضي اهللا عنه و افزون بر اين (
عنه ... سخاوي گويد: سند آن ضعيف است، البته شواهدي دارد. ابن تيميه گويد: سند آن جيد است. و 

 ] گويد: سند آن حسن است.10/271ابن حجر در الفتح [
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را از مـا  پرسيده بودم. چون در طول مسافرت در كشورهاي اسالمي به كثرت اين سؤال 
 . پرسند مي

را از مـا    در سفر امسال ما به كشور سودان برخي از برادران انصارالسـنة ايـن سـؤال   
ها را بصورت كتبي برايتان بفرسـتيم تـا    پرسيدند. و شما مناسب دانستيد كه اين سؤال مي

اكنون بصورت كتبي ، و پاسخ را بصورت تفصيلي منتشركنند، آن را به انجمن فتوا بدهيد
كنم كه پاسخ را بصـورت مفصـل منتشـر     فرستيم و يادآوري مي ال را خدمت شما ميسؤ

اهللا پاداش عظيم بـه  ، ضمناً لطف كنيد و يك نسخه بصورت كتبي براي ما بفرستيد، كنيد
 شما دهد!

براي غير اهللا نذر يا ذبح كند و يـا در مـاوراء اسـباب عـادي از غيـر اهللا       هر كسي ج:
ي مريض يا اعطاي فرزند يا صـدا زدن فـرد غايـب بـراي رفـع      ياري بخواهد مانند: شفا

مشكالت يا صدا زدن ميت براي دفع بال يا طواف قبور يا بار سفر بستن براي ايـن امـور   
ها و ديگر جمادات چنين فردي مشرك و مبتال به شرك اكبر است. لـذا   يا استغاثه از بت

رد و نماز خواندن پشت سر امامت چنين فردي نيز جواز ندا، صحيح نيست نماز خودش
 چنين فردي به خاطر شركش جايز نيست.

 و باهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم
 )1/523/522( انجمن دايمي پژوهشهاي علمي و افتا

 ] حكم همكاري با مرتدين.161[

دست مـن  ي ثبت احوال سؤالي بدين مضمون به  از طرف يكي از كارمندان اداره س:
رسيد. آيا براي كسي كه تازه مسلمان شده الزم اسـت. كـه نـامش را تغييـر دهـد بـويژه       

كه بعضي دوباره از اسـالم برگردنـد     زماني كه اسمش مخالف اسالم باشد و ممكن است
 انتخاب كنند.، و مرتد شوند و دو مرتبه همان اسم اولي را كه در زمان كفر داشتند

در ، دشو ميبرخي در اسالم و برخي در ميان ملل كفر اجرا  اين امر احكام زيادي كه 
ي فتـوا خـودش در بخـش     كننده ازدواج و احوال شخصي. سؤال، پي دارد. مانند: ميراث

گنـاهي  ، اسـم  ي بـاره آيا تغييـر دو  كند.  احوال مدني شعبه صدور كارت شناسايي كار مي
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ست؟ چون فرد مـذكور در  شود و آيا اين كارش مؤيد مرتد بودنش ا برايش محسوب مي
شود و از خود اختياري نـدارد. نظـر    بسياري اوقات با دستورات رؤساي خود مواجه مي

 ها چيست؟ شما درباره تمامي اين
از اسالم به كفـر  ، در صورتي كه متوجه شدي آن فردي كه خواهان اين كار است ج:

رئيس به آن  هرچند ،شود در اين صورت حق هيچ نوع همكاري را با او نداري منتقل مي
 دستور بدهد.

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                         

           ﴾ :۲[املائدة[ 

همكـاري كنيـد و [هرگـز] در راه گنـاه و     در راه نيكي و پرهيزگاري با هم نيكي و «
تعدي همكاري ننماييد و از [مخالفت بـا فرمـان] اهللا بپرهيزيـد كـه مجـازات اهللا بسـيار       

 .»سخت است

نَ آكل الربا« عَ وكِلَهُ ، و ألن الرسول صلی اهللا عليه وسلم: لَ يهُ ، و كاتِبَهُ ، و مُ دَ  : »و شاهِ

نويسـنده و  ، دهد ربا مي، خورد كه ربا ميچرا كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم كسي را (

واء«فرمايد:  دو شاهد آن را لعنت كرده است). و مي م سَ ي اينهـا بـا هـم در     همـه (: )278F1(»هُ

 »مسلم«گناه برابرند). 
و ، حالِ كسي كه بـر تأييـد كفـر   ، وقتي در همكاري در امور ربا فرد لعنت شده است

 اهد بود؟!ي كند چگونه خو اندازي كار مرتدين همكار راه

وف« فرمايد: و بدليل آن كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم مي ال «، )279F2(»إنام الطاعةُ يف املَعرُ

 : )280F3(»طاعةَ ملَِخلُوقٍ يف معصيةِ اخلالق

                                                            
 )، و غيرهما.1598)، و مسلم  (402، 393، 87، 10/83احمد  ( -1
 ) و ....1840)، و مسلم  (7257، 7قسمتي از حديث: بخاري  ( -2
)، 4322»  (االوسط«)، و طبراني در 33717»  (مصنف«)، و ابن ابي شيبه در 5/66)  (409، 1/131احمد  ( -3

گويد: احمد با همين الفاظ 5/226» مجمع الزوائد«ر ). هيثمي د571، 437، 407، 381، 367»  (الكبير«و 
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فرمـانبرداري از هـيچ مخلـوقي در    ( فرمانبرداري فقط در كارهـاي معـروف اسـت).   (
 جايز) نيست).( نافرماني اهللا

 اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلمو باهللا التوفيق و صلي 
 )2/31( انجمن دايمي پژوهشهاي علمي و افتا

 ها آن  هاي امريكايي به قصد يادگيري زبان نشيني با خانواده ] حكم هم162[

 جايز است؟، ها آنيادگيري زبان   هاي امريكايي براي آيا سكونت با خانواده س:

نشـيني و   چرا كـه در هـم  ، يني و سكونت كندمسلمان بايد با مسلمان همنش، خير ج:
در انجام ، گرداند ديني سست مي را در مسايل انسان، بيم فتنه وجود دارد، اختالط با كفار

لذا بايد فرد مسلمان ، نمايد وظايف اسالمي و كارهاي خير و مستحبي ضعيف و تنبل مي
رش سالم بمانـد امـا اگـر    رفتا، تواند به فكر دوري از آنان باشد تا دينش حفظ شود تا مي

هاي مسلمان زندگي كننـد.   اي سكونت كند الزم است كه با خانواده خواهد با خانواده مي
كـه در آن   هـايي   البته ازخلوت با زنان نامحرم و بيگانه بر حذر باشد. سكونت با خانواده

ت و رسم است كه زنان لخـ  ها آنچون در ميان ، جايز نيست، مردان و زنان با هم هستند
ي بزرگي است  پايبند به حفظ آبرو و حرمت خود نيستند و در اين فتنه، گردند عريان مي

 چون اين راهي بسوي فحشا و فساد اخالقي است.
هـاي آمريكـايي    نشـيني) بـا خـانواده    هم( نياز به سكونت ها آناما براي يادگيري زبان 

ا صحيح و مجاز گرداند؛ چـرا  ر ها آننشيني با  تواند هم ي ديگري نمي نيست و هيچ بهانه
ها بدون سـكونت   كالسي در دروس خاص يا گفتگو با هم ها آنكه برنامه استفاده از زبان 

 شود. براي وي فراهم مي، هاي كافر با خانواده
 و باهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم

 )1/90( األفاضل من العلماء  فتاوي إسالمية لمجموعة -انجمن دايمي 

                                                                                                                                                       
رجـال  » الطاعـه لمخلـوق فـي معصـيه الخـالق     «و طبراني بصورت مختصر، و در بعضي طرق آن آمـده:  

 احمد رجال صحيح است.  
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 ] حكم سكونت بين كفار چيست؟ هجرت چه وقت واجب است؟163[

بـه او شـريك   ، كنـد  شخص مؤمن و موحـدي كـه خالصـانه اهللا را عبـادت مـي      س:
توانـد ديـن    علي رغم اين با احزاب كافر نشست و برخاست دارد حتـي نمـي  ، آورد نمي

جا به جاي ديگـر   تواند از آن يخود را آشكار نموده و هدف خود را واضح بيان كند و نم
 ي چنين فردي اظهار نظر فرماييد؟ هجرت كند؛ درباره

نشر اسالم و بيـان  ، از آشكار كردن توحيد، وقتي اين فرد مؤمن آن طور كه گفتي ج:
تواند به كشور ديگـري بـرود تـا     كند و نمي اهدافش عاجز است؛ اما بين كفار زندگي مي

اميـد  ، شـود  معذور محسوب مـي ، بسوي اسالم فرا خواند دينش را آشكار كند و مردم را
است كه اهللا از او در گذرد. اما بر او واجب است كه از فرصت دعوت پنهـاني بـه ديـن    

اميد است كه اهللا كساني را آماده نمايد كه دعوتش را قبـول نمـوده و بـا او    ، استفاده كند
شـرايط نجـات و هجـرت از    همكاري نمايند و نيز بر او الزم است كـه تـالش كنـد تـا     

كشورهاي كفر به كشورهاي اسالمي را براي خود فراهم كند. تـا جمعيـت مسـلمانان را    
 بيشتر نموده و با آنان در اجراي احكام اسالمي همكاري نمايد.

اما هركسي بتواند به كشورهاي اسالمي هجرت كند اما اين كار را نكند و براي خـود  
اتوان و ضعيف زندگي كند و يا با سازش به حساب دين پسندد كه در سرزمين كفار ن مي

دين و مسلمانان بدي كرده اسـت لـذا بـه چنـين     ، اين فرد به خود، خود در آن جا بماند
 فردي وعده داده شده كه جايش جهنم است و جهنم بدترين جايگاه است.

 ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                     

                                   

                            

                            

     ﴾ :۹۹ – ۹۷[النساء[ 
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كه به خويشتن سـتم   را گرفتند در حالي ها آنكه فرشتگان [قبض ارواح] روح  كساني«
گفتند: شما در چه حالي بوديد؟ گفتند: ما در سـرزمين خـود تحـت    ها آنبه ، كرده بودند

[فرشتگان] گفتند: مگر زمين اهللا پهناور نبود كـه مهـاجرت    ها آن، فشار و مستضف بوديم
مگـر آن  ، شان در دوزخ است و سرانجام بدي دارند عذري نداشتند و جايگاه ها آن كنيد.

اي دارنـد و   دسته از زنان و مردان و كودكاني كه براستي تحت فشار قرار گرفتند نه چاره
را مورد عفو قرار دهد  ها آناميد است اهللا ، يابند نه راهي [براي نجات از محيط آلوده] مي

 .»و غفور است عفو كننده، و اهللا
 و باهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم

 )45، 2/44( انجمن دايمي پژوهشهاي علمي و افتا

شود جايز نيست مگر  ] اقامت در شهري كه شرك و كفر درآن بوضوح انجام مي164[
(براي دعوت به سوي اهللا

281F

1( 

ــرادر گرامــي ن. م   ــه ب ــاز ب ــن ب ــدالعزيز ب ــي –از عب پســندند و  اهللا او را در آنچــه م
اش است موفق گرداند و به علم و ايمان او بيافزايـد... آمـين السـالم علـيكم و      خشنودي

 اما بعد:، رحمه اهللا وبركاته
جـا   در آن، ي تو است كه يادآور شدي جوان مسلماني مقيم ايتاليا هستيد اشاره به نامه

  متعـالى در فاصله گرفتن از دين اسالم و  ها نآجوانان مسلمان بسياري هستند اما بيشتر 
نمـاز   هـا  آنانـد! در نتيجـه بيشـتر     هـا روي آورده  هـاي صـليبي   ارزشمند آن بـه خواسـته  

داننـد... و   را مبـاح مـي   ها آناند حتي  بد اخالق هستند و غرق منكرات شده، خوانند نمي
 ات نوشته بوديد. ديگر مسايلي كه در نامه

دين نصاري و... ، شرك، قامت و سكونت دركشوري كه كفربايد متذكر شوم كه ا
اين اقامت براي  كند كه بطور قطع جايز نيست. فرقي نمي، ديگر كفار در آن غلبه دارند

                                                            
اي است از طرف يكي از مسلمانان مقيم ايتاليا كه فرستاده بود و جواب آن در تاريخ  جواب نامهاين فتوا  -1

 ) منتشر شد.13/10/1416(
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﴿ فرمايد: مي تعالىچرا كه اهللا ، تحصيل و يا ديگر امور باشد، تجارت، كارگري    

                                

                                  

                        

                     ﴾ :۹۷[النساء – 

۹۹[ 
كه به خويشتن ظلـم   را گرفتند در حالي ها آنقبض ارواح] روح ]كساني كه فرشتگان«

گفتند: شما در چه حالي بوديد؟ گفتند: ما در سرزمين خـود تحـت    ها آنبه ، كرده بودند
[فرشتگان]گفتند: مگر زمين اهللا پهناور نبـود كـه مهـاجرت    ها آنفشار و مستضعف بوديم 

شان در دوزخ است و سرانجام بدي دارند؛ مگر آن  عذري نداشتند و جايگاه ها آنكنيد؟! 
اي دارند و  دسته از زنان و مردان و كودكاني كه براستي تحت فشار قرار گرفتند. نه چاره

را مورد عفو قرار دهد  ها آناميد است اهللا ، يابند نه راهي [براي نجات از محيط آلوده] مي
 .»و غفور است عفو كننده، و اهللا

قيمُ بَـنيَ «فرمايد:  و بدليل آن كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم مي سلِمٍ يُ لِّ مُ ن كُ أنا بريءٌ مِ

كنيَ  رِ املُرشِ  :  »أظهُ

(بيزارم)، گزيند من ازهر مسلماني كه بين مشركين اقامت مي(
282F

1(  
سـالم بـر   كه حقيقت اسـالم و ايمـان را دريافتـه و حـق اهللا در ا     چنين اقامتي از دلي 

اسالم بـه عنـوان ديـن و محمـد     ، و اهللا را به عنوان پروردگار، مسلمانان را شناخته است
 پذيرفتني نيست.، صلي اهللا عليه وسلم را به عنوان نبي و رسول قبول نموده

، را بـر هرچيـزي   تعالىترجيح رضايت او ، محبت اهللا، چرا كه رضايت به موارد فوق
اش  شود كه الزمه كنار دوستان و محبان دين را شامل ميداشتن غيرت ديني و زندگي در 

                                                            
 ) از همين باب154تخريج در فتاواي  ( -1
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حتي ايمان مطلق درقرآن و سـنت بـا   ، دوري كامل از كفار و كشورهايشان است، بيزاري
 شود و سازگاري ندارد.   اين منكرات يك جا جمع نمي

در روايت صحيح آمده كه جريربن عبداهللا بجلي گفت: يـا رسـول اهللا از مـن بيعـت     
خواهي منظور كن! رسول اهللا صـلي اهللا عليـه وسـلم فرمـود:      طي را كه ميبگير و هر شر

عبُدَ اهللا« يمَ الصالة، تَ قِ حَ املسلمني، و تُؤيتِ الزكاة، و تُ ناصِ قَ املرشكني، و تُ  :)283F1(»و تُفارِ

خيرخـواه مسـلمانان بـاش و از    ، زكات را ادا كن، نماز را برپا دار، اهللا را عبادت كن(
 ناب كن).مشركان دوري و اجت

أنا بريءٌ «كه فرمود: ، و نيز حديث قبلي از رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ثابت است

كنيَ  رِ املُرشِ قيمُ بَنيَ أظهُ سلِمٍ يُ لِّ مُ ن كُ  : )284F2(»مِ

 بيزارم).، گزيند من از فرد مسلماني كه بين مشركين اقامت مي(

قبَلُ اهللاُ مِ «پيامبر صلي اهللا عليه وسلم فرمودند:  ـكٍ عمـالً بَعـدَ مـا أسـلَم؛ أو ال يَ ن مُرشِ

قَ املرشكني فارِ  :)285F3(»يُ

پذيرد يا اين كـه بايـد از    اهللا از فرد مشرك بعد از اسالم آوردنش هيچ عملي را نمي( 
 شود. كه از مشركين جدا نشود اعمال او پذيرفته نمي مشركين جدا شود). يعني: تا زماني

اند. هجرت از بالد كفر به بـالد   رحذر داشتهو ب  علما به منع از اين عمل تصريح كرده
جـا   تواند درآن بجز فرد عالم و آگاهي كه مي، به شرط داشتن توانايي واجب است، اسالم

دعـوت كنـد و     ها به روشنايي اقامت كند و مردم را بسوي اهللا و بيرون كشيدن از تاريكي
 شرح دهد.    خوبيهاي اسالم را براي آنان

                                                            
ــائي  ( -1 ــد (4180،4182نســــــ ــر  4/358،360،365) واحمــــــ ــي در كبيــــــ  317-2/314) وطبرانــــــ

ــائي  ( 2306،2308،2315،2316،2318( ــنن نس ــاني در س ــران. آلب ــحيح 3892،3893) و ديگ ) آن را ص
 دانسته است.

 ) ذكر گرديد.154تخريج در فتاواي  ( -2
حسن دانسـته   2055و ابن ماجه/ 2408) وآلباني در نسائي /5/4، احمد / (2536، ابن ماجه /2569نسائي / -3

 است.
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  ﴿ فرمايد: كند و مي به اين موضوع اشاره مياهللا در سوره توبه      

                          

                              

              ﴾ :۲۴[التوبة[ 

بگو: اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طايفه شما و امـوالي كـه بدسـت    «
هايي كه به آن عالقـه داريـد در    ترسيد و خانه مي ايد و تجارتي كه از كساد شدنش آورده

تر است. در انتظـار   نظرتان از اهللا و پيامبرش صلي اهللا عليه وسلم و جهاد در راهش محبو
 .»كند اين باشيد كه اهللا عذابش را بر شما نازل كند و اهللا فاسقان را هدايت نمي

بلكـه چنـين   ، رعي نيستجا بماند عذرش ش اما اگركسي به دنبال اهداف مادي در آن
ايـن در صـورتي اسـت كـه ايـن امـور       ، فردي فاسق و به عدم هدايت تهديد شده است

 تر باشد. رسول و جهاد در راه اهللا محبوب، برايش از اهللا
وقتي فردي شرك و ديگر منكرات را مشاهده نموده و سكوت كند و حتي برخـي از  

طـور كـه خـودت يـادآور شـدي       همان ماند؟! كجا در وي خيري مي، را انجام دهد ها آن
 اند!؟ اين گونه -جا در آن –برخي از افراد منتسب به اسالم 

كند به خاطر اهداف دنيـوي ماننـد:    اما اگر مسلماني كه در آنجا اقامت دارد گمان مي
كـار او جـز خشـم     ماند بداند كه اين يا كسب مال در ميان مشركان مي، تجارت، تحصيل

 كند. اضافه نمي الهي چيزي را به آن
سخت و تهديدي موكد به خاطر ترك هجرت آمده ، در قرآن مجيد وعيدي تند

﴿ فرمايد: مي            ي نساء در سوره تعالىاهللا ، است. همان طور كه پيشتر ذكر كرديم    

           ﴾... :را  ها آنفرشتگان جان كه  كساني« ]۹۷[النساء– 

 به اين موضوع اشاره دارد).( وآيات بعد از اين آيه »ستانند مي -گر خويشند كه ستم
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كنـد و   گونه است حال كسي كه به كشـورهاي كفـر سـفر مـي     پس وقتي حقيقت اين
طور كه قـبالً يـادآور شـديم علمـا      گزيند چه خواهد بود؟! همان جا را بر مي اقامت در آن

انـد و   تحـريم كـرده  ، اش ناتوان اسـت  مت به جايي كه مسلمان از اظهار عقيدهرفتن و اقا
كسب وكار و يا تابيعت گرفتن و چيزي كـه بـه آن   ، تجارت، براي درس خواندن  اقامت

همه با هم در صورت عدم توانايي بـراي آشـكار كـردن ديـن و     ، در حكم تابعيت است
 تند.برابر هس، جا داشتن توانايي براي هجرت از آن 

بـا اقامـت در    هـا  آن اما تنها ادعاي داشتن بغض و كينه نسبت به آنان و ناپسند دانستن
، جا به داليلي حـرام اسـت   ديارشان؛ كافي نيست. تحريم سفر به ديار كفر و اقامت در آن

 از جمله:
دهد مشـكل و    اي كه بتواند مسئوليت خود را بطور كامل انجام گونه  اظهار دين به -1

 كن است.غير مم
يند: هر كس دين خود را بـا  گو ميدر سخنرانيها به صورت آشكار و صريح ، علما -2

ادله و برهان نشناسد تا بتواند از دين خود دفاع كنـد و شـبهات كـافران را پاسـخ دهـد      
 برايش سفر به ديار كفر جايز نيست.

، هـا  آنتسـلط  ي غلبه ي كفـار و   از شرايط سفر به ديار كفار اين است كه: از فتنه -3
در امـان   ها آنو تحت تأثير قرار گرفتن  ها آناز مشابهت با ، شبهات و حرفهاي پوچشان

 بماند.
شود كه از بزرگترين اصـول و قواعـد    قطع وسيله از اسبابي كه منجر به شرك مي -4

آن  ي ات متذكر شدي كه جوانان مسـلمان تبعـه   شكي نيست: كه آنچه در نامه، دين است
 هـا  آنبر   در بالد كفر است. در حالي كه ها آناز نتايج ماندن ، اند آن مبتال شدهكشورها به 

پيروي از ، واجب است در دين خود و عمل به آن ثابت قدم باشند لذا بايد در اظهار دين
، اجتناب از منكرات و نواهي ودعوت به سوي دين از خود پايـداري نشـان دهنـد   ، اوامر

 سرزمين اسالم هجرت كنند. تا بتوانند از بالد كفر به
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ي شما را اصالح كند و به شما فهـم ديـن و    خواهيم كه وضيعت همه مي تعالىاز اهللا 
شما را در هجرت از ديار كفر و شرك به ديار اسالم يـاري  ، ثبات بر آن را عنايت فرمايد

كند و همه مـا و شـما و تمـامي مسـلمانان را توفيـق روز افـزون در چيـزي كـه خـود          
بـر  ، هـاي شـيطاني پنـاه دهـد     هـا و وسوسـه   همه ما را از فتنه، عنايت بفرمايد، ددپسن مي
دين خود را عزت و برتري دهـد و  ، دين خود را نصرت نمايد، هاي خير توفيق دهد كار

فهـم ديـن نصـيب فرمايـد تـا احكـام        ها آنمسؤالن امور مسلمانان را اصالح گرداند. به 
در آورند و به آن خشنود بوده و از مخالفت بـا آن   اجرا شريعت الهي را در اين كشور به

 اهللا و بركاته رحمهو السالم عليكم و  بر حذر باشند چرا كه او بر اين امر قادر است.
[مفتي كل عربستان سعودي و رئيس هيأت علماي عالي رتبه و رئيس انجمن مباحث 
 علمي وافتا]

  )9/402( مجموع فتاواي و مقاالت متنوعة، شيخ ابن باز

(] حكم اقامت در بين مشركين و معناي اظهار دين165[
286F

1( 

مـدت  ، ما جمعي از دانشجويان مسلمان كه در امريكا مشـغول تحصـيل هسـتيم    س:
ي  انجامـد. مـا بـه خواسـت و اراده     تحصيل ما بين شش ماه تا چهار سال بـه طـول مـي   

ايـم.   ا فرستاده نشـده اي به اينج ايم يعني: از طرف كسي يا موسسه جا آمده خودمان به اين
و تفاوتي ندارد جز ايـن  ، جا مثل تحصيل در كشور خود ماست در آمريكا) اين( تحصيل

گيريم اكنون تكليف ما در خصوص درس خواندن و  كه در اينجا زبن انگليسي را ياد مي
 ماندن در اين گونه كشورها چيست؟

اند مردم را به ديـن  تو بصيرت و شناخت از دين دارد و مي، هركس از شما دانش ج:
ديـن خـود را در   ، شبهات را از خود دفع كنـد ، اهللا دعوت دهد و خير را به مردم بياموزد

چرا كه ، بين مشركين ايرادي ندارد  ماندنش، ميان كفاري كه اطرافش هستند آشكار نمايد
گردد كه به آن نيـاز اسـت لـذا بـه      موجب بهره بردن از علمي مي، اقامت با اين وضيعت

                                                            
 ) منتشر شده است.11/5/1416تاريخ  ( 1511در مجله ي دعوت شماره  -1
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بـا صـبر و   ، رسد حتي چه بسا كه اگر در دعوت تـالش كنـد   د فرد و ديگران نفع ميخو
د. اما اگـر  كن ميي او جمع كثيري را هدايت  بوسيله تعالىاهللا ، نيت خالصانه دعوت دهد

برحذر ، بيم آن دارد كه به محرّمات الهي مبتال شود و نتواند دينش را با دعوت به توحيد
مانـدنش در بـين مشـركان    ، حقايق] براي اطرافيانش اظهار كند داشتن شرك و بيان [اين

سـلِمٍ «فرمايد:  اهللا صلي اهللا عليه وسلم مي رسول  چرا كه، جايز نيست ـلِّ مُ ـن كُ أنا بـريءٌ مِ

كنيَ  رِ املُرشِ قيمُ بَنيَ أظهُ  :)287F1(»يُ

 بيزارم).، كند كه بين مشركين اقامت مي من از هر مسلماني(
 )9/401( تاوا ومقاالت متنوعةمجموع ف –شيخ ابن باز 

 ] شرايط اقامت در كشورهاي كفر166[

 حكم اقامت در ديار كفار چيست؟ س:

سـلوك وآداب زنـدگي فـرد    ، اخـالق ، اقامت در دياركفار خطر بزرگي براي دين ج:
ما و كساني ديگر شاهد انحراف افراد زيادي بوديم كه در ديار كفار ، مسلمان در پي دارد

گشت به كلي عوض شده و فاسق برگشته بودند حتي  و ديديم كه موقع بر، اقامت كردند
تا جايي كه به انكارِ مطلق دين » العياذ باهللا!«بعضي مرتد شدند و به اديان ديگر گرويدند! 

اند؛ بنـابراين شايسـته و حتـي الزامـي      يا استهزاء دين و دينداران گذشته و آينده پرداخته
فاظت كنند و بايد شرايطي مقرر شود كـه مـانع افتـادن بـه     است كه خود را از اين امر ح

 هاي كفر بايد با رعايت دو شرط اساسي باشد: لذا اقامت در كشور، هالكت شود
، ايمـان ، داراي علـم ، اي كـه فـرد   بايد دين فرد مقيم در امان باشـد بگونـه   شرط اول:
از انحـراف و  ، ن كنداي باشد كه ثبات واستقامت در دين را براي او تضمي قدرت و اراده

از دوسـتي و  ، دشمني و بغـض كفـار را در دل داشـته باشـد    ، كجي برحذر و بدور باشد
 محبت نسبت به آنچه كه منافي ايمان اوست به كلي دوري گزيند.

                                                            
 ) از همين باب154تخريج در فتاواي  ( -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   492 
  

  ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                   

                            ﴾ :ادله۲۲[ا[ 

يـابي كـه بـا دشـمنان اهللا و      هيچ قومي را كه ايمان به اهللا و روز رستاخيز دارند نمي«
 .»اشندشان ب هرچند پدران يافرزندان يا برادران، رسولش دوستي كنند

 ﴿ فرمايد: و مي                        

                               

                                

                            ﴾

 ]۵۲ – ۵۱[املائدة: 
يهود و نصـارا را ولـي [دوسـت و تكيـه گـاه] خـود       ، ايد كساني كه ايمان آورده اي«

، هسـتند  هـا  آناز، اولياي يكديگرند وكساني كه از شما با آنان دوستي كنند ها آننگيريد. 
بيني كـه   شان بيماري است را مي ولي كساني كه در دل، كند اهللا ستمكاران را هدايت نمي
اي بـراي مـا    ترسيم حادثـه  يند: ميگو ميو ، گيرند ر پيشي ميدر[دوستي با]آنان بر يكديگ

شايد اهللا پيروزي يا حادثه ديگري را از سوي خود [به نفع مسلمانان] بياورد ، اتفاق بيافتد
 .  »پشيمان گردند، و اين دسته از آنچه در دل پنهان داشتند

ـنْ أفرمايـد:   مي -در حديث صحيح-پيامبر صلي اهللا عليه وسلم  ـبَّ قومـاً فهـو أن مَ حَ

ـ«منهم  بَّ الْ نْ أَحَ عَ مَ ءُ مَ رْ  :)288F1(»مَ

ست و هر شخص با كسي اسـت كـه او را   ها آنهركس قومي را دوست بدارد از هم(
 دارد). دوست مي

محبـت و  ، كنـد  به اين ترتيب يكي از خطرهاي بزرگي كه فرد مسلمان را تهديد مـي 

                                                            
) بروايت ابـو موسـي   2641) مسلم  (6170) بروايت ابن مسعود، بخاري  (2640)ومسلم  (6167بخاري  ( -1

 ) بروايت انس2639)مسلم  (6171معنا در:بخاري  ( وبه همين،
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است  ها آنموافقت و پيروي از  ها آندوستي با دشمنان اهللا است؛ چرا كه الزمه محبت با 
 لذا از پيامبر صلي اهللا عليه وسلم حـديثي روايـت اسـت كـه     ، ستها آنيا ال اقل عدم رد

بَّ قوماً فهو منهم«شود:  معناي آن مي  : )289F1(»من أحَ

 شود). از همان قوم محسوب مي، هر كس قومي را دوست بدارد(
اي كـه شـعائر اسـالم را      عمل كند بگونه كه بتواند به دين خود آشكارا اين شرط دوم:

در برپاداشتن نمازهاي جمعه و جماعـات اگـر كسـانِ ديگـر     ، بدون هيچ مانعي برپا دارد
حج... و ساير شـعائر ديـن   ، روزه، برايش ممانعتي نباشد. مانع اداي زكات، همراه هستند

ايز نيست و هجرت جا برايش ج اقامت در آن، اگر توان انجام اين اعمال را ندارد، نشوند
 واجب است.
 يد:گو ميدر بحث اقسام مردم در هجرت » 8ج457المغني ص«در كتاب 

تواند دين خود را  هجرت بر كسي واجب است كه توان هجرت را دارد و نمي اول:
تواند به واجبات دين خود عامل بوده و پايبند  آشكار كند و با ماندن در ميان كفار نمي

﴿ فرمايد: مي تعالىزيرا اهللا ، رت واجب استبرچنين فردي هج، باشد      

                               

                                ﴾

 ]۹۷[النساء: 
اند در حالي كـه بـه خويشـتن     را گرفته ها آنكساني كه فرشتگان[قبض ارواح] روح «

؟! گفتنـد: مـا در سـرزمين خـود      گفتند: شما در چه حالي بوديد ها آنستم كرده بودند به 

                                                            
 »من احب قوما حرشه اهللا يف زمرهتم« ) از حديث ابي قرصافه به اين لفظ:2519(  3/19طبراني در الكبير  -1

    شناسم     گويد: در سند آن راوي است كه نمي )و مي10/281محمع الزوائد  (
درآن اسماعيل ابن يحيي التميمي و ضعيف اسـت بـا   –بروايت جابر  129( 1/303»الكامل«اخرجه ابن عدي 

 ...»من احب قوما عيل اعامهلم حرش يوم القيامت يف زمرهتم «لفظ:  –
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گان] گفتند: مگر زمـين اهللا پهنـاور نبـود كـه     [فرشتها آن، تحت فشار و مستضعف بوديم
 .»شان دوزخ است و بد سرانجامي است عذري نداشتند و جايگاه ها آنمهاجرت كنيد 

اين وعيد سختي است كه بيانگر وجوب هجرت است؛ زيرا عمل بـه تكـاليف دينـي    
لوازم و كامـل  ، واجب است و هجرت از ضروريات، بركسي كه قدرت انجام آن را دارد

ما اليتم الواجب إال [، واجب است، ي اين واجب است؛ زيرا مكمل و متمم واجب ندهكن

(به فهو واجب]
290F

1(. 

اقامـت در دارالكفـر بـه    ، بعد از اين كه اين دو شرط اساسي براي هجرت كامل شـد 
 شود: چند دسته قسم تقسيم مي

ا به آن ديگران را به اسالم دعوت دهد و مردم ر، شخص مقيم در ديار كفر قسم اول:
تشويق و ترغيب كند كه اين نوعي جهاد است. دعوت براي كسي كه توانايي آن را دارد 

مشروط بر اينكه دعوت محقق گردد و كسي مـانع دعـوت و اجابـت    ، فرض كفايه است
آن نباشد؛ زيرا دعوت به اسالم از واجبات دين بوده و راه و روش رسوالن است. پيـامبر  

ي « فرمايد: ليغ دين در هر زمان و مكان امر كرده و ميصلي اهللا عليه وسلم به تب نـِّ وا عَ لِّغُ بَ

ةً  و آيَ  :)291F2(»وَ لَ

 قول) من به ديگران برسانيد اگر چه يك آيه باشد).(از (
بطالن ، ي فاسد احوال و سرگذشت كافران را به مردم گوشزد كند از عقيده قسم دوم:

پرده بردارد و به ديگران معرفي كند  ي آنان اخالق پست و رفتار آشفته، شان هاي عبادت
را نخورند و براي كساني كه شيفته ي آنان  ها آنفريب ، تا مردم از آنان بر حذر باشند

نيز نوعي جهاد محسوب ، اين نوع اقامت، را بيان كند ها آنشده اند حقيقت حال 
كه اين خود شود  شود. چرا كه در اين نوعِ اقامت نسبت به كفر وكفار هشدار داده مي مي

، دليل خوبي اسالم است، چون بيان فساد وخرابي كفر، تشويق و ترغيب به اسالم است

                                                            
 )9/236المغني ال بن قدامه ( -1
 )3461بخاري  ( -2
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كه بدون  البته مشروط بر اين، شود اند: هر چيز با ضد خود شناخته مي طور كه گفته همان
هدفش محقق گردد. اگر هدفش محقق نگردد و جلوي ، اي بزرگتر پيامد ناگوار و مفسده

رند؛ در اين صورت اقامتش هيچ سودي ندارد اما اگر هدفش با وجود دعوت او را بگي
پيامبر صلي اهللا عليه وسلم و پيشوايان ، اي بزرگتر مانند: دشنام دادن به اسالم مفسده

چرا ، جا خودداري كند بايد از ماندن در آن ، اسالم با او مقابله به مثل كردند؛ محقق شد

﴿ فرمايد: مي تعالىكه اهللا                    

                                       

 ﴾ :۱۰۸[األنعام[ 

نيز از روي [ظلـم]   ها آنمبادا ، خوانند دشنام ندهيد را مي كه غير اهللا به معبود كساني«
شان را زينت داديـم سـپس بـاز     و جهل اهللا را دشنام دهند اين چنين براي هر امتي عمل

كردنـد آگـاه    را از آنچـه عمـل مـي    هـا  آنگشت همه آنان بسوي پروردگارشـان اسـت و  
 .»سازد مي

يشـان را   كند تـا اخبـار و برنامـه    مي كه دركشور كفر اقامت  اين فرد مانند: كسي است
طور كه پيامبر صلي  مسلمانان را از مكر و نيرنگ كفار بر حذر بدارد همان، شناسايي كند

شان را  اهللا عليه وسلم حذيفه بن يمان را در جنگ خندق به ميان كفار فرستاد تا وضعيت
 بررسي و شناسايي كند.

نظيم روابط آن با كشورهاي كفر كسي به خاطر نيازهاي دولت مسلمان و ت قسم سوم:
هـا. حكـم اقامـت ايـن      خانـه  جا اقامت كند. مانند: كارمندان سفارت فرستد تا در آن را مي

يعنـي:  ( جا هستند حكم همان عملي است كه به خاطر آن در آن، افراد در كشورهاي كفر
امـور   كنـد تـا بـه    جـا اقامـت مـي    جايز است) و بطور مثال مأمور مسايل فرهنگـي درآن 

آنان را به پايبندي به مسـايل  ، شان نظارت داشته باشد بر اعمال، دانشجويان رسيدگي كند
رعايت اخالق و آداب تشويق كند در اقامت چنين فردي مصلحت بزرگـي وجـود   ، دين

 گردد. ي او شر بزرگي دفع مي دارد و بوسيله
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ي بيمـاري   معالجـه ، يا به خاطر نياز خاصي كه مباح است مانند: تجارت قسم چهارم:
علما در جواز رفـتن بـه   ، كند كه اقامت به اندازه نياز مانعي ندارد جا اقامت مي و... در آن

باره آثار برخي از صحابه رضي اهللا عنـه نيـز وجـود     اند و در اين كشورهاي كفر فتوا داده
 دارد.

خـاطر   كند و اين مانند نـوع قبلـي و بـه    جا اقامت مي براي تحصيل در آن قسم پنجم:
تر و براي دين و اخالق فرد مقيم خطرناكتر است و بيشتر موجب  اما خطرناك، نياز است

نابودي خواهد بود؛ چرا كه دانشجو پائينتر بودن جايگاه خود و باالتر بودن مقام استادش 
افكار ، احترام گذاشتن و با اين كار آرا، گذارد كند. در نتيجه به آنان احترام مي را درك مي

كند. به جز كساني كه اهللا آنان را حفاظـت   تقليد مي ها آنرفتارشان را تأييد نموده و از و 
 نمايد و اينان بسيار اندكند.

دوسـتي  ، كند لذا ايـن ارتبـاط   دانشجو براي رفع اشكاالتش با استاد ارتباط برقرارمي 
ل باتبعيـت از اسـتا       طلبد وباعث مي بيشتري را با استاد مي دش بـه  شـود كـه فـرد محصـ
 انحراف كشيده شود.

، كنـد  ي دوستي برقرار مـي  كالسيهايي دارد. كه با برخي رابطه دانشجو در دانشگاه هم
، گيرد ياد مي ها آنكند و چيزهايي از  ي همكاري برقرار مي رابطه، شود دوست مي ها آنبا 

 واجب است كه بيشتر از پيش خودش را حفظ كند.  ، بخاطر خطرِ اين نوع
 د:شو مياساسي قبلي شرايطي افزوده  بر دو شرط
كه قرار است در كشور خارجي [كفر] درس بخواند الزم اسـت   دانشجويي شرط اول:

كه از نظر كمال عقلي در سطح بااليي باشد تا بتواند چيزهاي مفيد را از چيزهـاي مضـر   
و درك كـم   ي دور را در نظر داشته باشد. اما فرستادن افراد با سـن  تشخيص دهد و آينده

اخالق ورفتارشان را در پي دارد؛ آن هـم بـراي ملّتـي كـه     ، پايين خطر بزرگي براي دين
در ميـان  ، انـد  گردند و مطالب مسمومي كـه از كفّـار فراگرفتـه    شان باز مي بزودي به ميان

گواه اين اسـت و   واقعيت ، بنابراين بسيار خطرناك هستند، كنند جامعه ي خود پخش مي
چرا كه بسياري از اين دانشجويان با بـاوري غيـر از آنچـه بـر آن     ، كند همين را تأييد مي
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ي  اخالق و رفتارشان برگشتند لذا براي جامعه، يعني: با انحراف در دين، بودند بازگشتند
فرستادن اين افـراد  ، خود ضررهايي به بار آوردند كه براي همگان واضح و روشن است

 هار است.  هاي سفند به سگمانند تقديم كردن گو، به كشورهاي كفر
اي از علوم شرعي آگاه باشد كه بتوانـد حـق را از باطـل     دانشجو به اندازه شرط دوم:

تشخيص دهد. و باطل را بوسيله حـق در هـم كوبـد تـا گرفتـار باطـل آنـان نشـود. يـا          
در دعاي مأثور ، يا از حق دفاع كند، تشخيص حق بر او پيچيده و مشكل نباشد كه نتواند

ه  اللهمَّ  « انيم:خو مي بَاعَ قنِي اتِّ ـه، أَرينِ احلقَّ حقاً وارزُ و ، و أرين الباطِلَ باطالً وارزقنـي اجتِنَابَ

لتَبِساً عيلَّ  لهُ مُ عَ لّ  الجتَ  :)292F1(»فأَضٍ

حق را به من حق نشان بده وبه من توفيق پيروي از آن را عنايـت فرمـا    !پروردگارا( 
و تشـخيص باطـل را   ، ب از آن را نصـيبم گـردان  وباطل را به من باطل نشان بده و اجتنا

 براي من دشوار مگردان كه گمراه شوم).
دانشجو از نظـر دينـي قـوي باشـد تـا در پنـاه ديـنش در امـان باشـد و           شرط سوم:

توانـد بـا    و نمـي ، بدينوسيله از كفر و فسق حفظ شود. اما كسي كه دينش ضعيف اسـت 
ه اهللا بخواهـد. چـرا كـه نيـروي مهـاجم قـوي       ك جا سالم بماند به جز كسي  اقامت در آن

جا زيـاد و   هاي كفر و فسق در آن كننده ضعيف است. لذا زمينه اما نيروي مقاومت، است
 كند. كار خود را مي باطل ، متنوع است. لذا وقتي كه فرد از مقاومت ناتوان باشد

زيرا اقامت دانشجو به مقتضاي نياز به كشور غير اسالمي فرستاده شود؛  شرط چهارم:
ايشان با اين منظور و آموزش وي به مصلحت مسـلمانان اسـت. مشـروط بـه آن كـه آن      

ا اگـر ماننـد آن در كشـورهاي     ، رشته ي تحصيلي در مدارس كشـور خـودش نباشـد    امـ
چـرا كـه اقامـت در    ، د اقامتش در كشورهاي كفر بـدين سـبب جـايز نيسـت    باش مياسال

فايده اي  خطراتي به همراه دارد لذا بدون هيچ  اي دين و اخالقبر ميكشورهاي غير اسال
 شود. اموال فراواني هزينه مي

                                                            
 رضي اهللا عنه منسوب است. ) به ابو بكر الصديق 4/401» (احياء علوم الدين «در  -1
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جا مقـيم شـود و ايـن از مـوارد      اين كه شخصي فقط براي سكونت درآن قسم پنجم:
چرا كه از رفـت و آمـد بـا كفـار و     ، هاي ناگوارش) بزرگتر است وپيامد( قبلي خطرناكتر

كند كه با آنـان پيونـد    ي تابعيت ايجاب مي احساس اين كه تابع كشورشان است و الزمه
دوستي و همكاري داشته باشد و از طرفي موجب بيشتر شـدن جميعـت كفـار گـردد و     

و چـه  ، اش بين كفار پرورش يابند و تحت تأثير اخالق و رسوم آنان قرار گيرنـد  خانواده
ر صـلي اهللا  پيـامب   كـه  بسا كه در عقيده و عبادت از آنان تقليد كنند به همين سبب اسـت 

عَ « فرمايد: عليه وسلم مي امَ نْ جَ ـمَ هُ الْ ثْلُ هُ مِ إِنَّ هُ فَ عَ نَ مَ كَ سَ كَ وَ ِ رشْ  :)293F1(»مُ

 آن فرد مثل خود اوست).، هر كس با فرد مشرك همراه شود و با او سكونت كند( 
اين حديث گر چه از نظر سند ضعيف است. اما قابل توجه است؛ چراكه سـكونت و  

 و همانند شدن را در پي دارد.رنگي  هم، همنشيني
كنـد كـه پيـامبر صـلي اهللا      قيس بن حازم از جرير بن عبداهللا رضي اهللا عنه روايت مي

رِ «فرمايد:  عليه وسلم مي َ أَظْهُ يمُ بَنيْ قِ لِمٍ يُ سْ لِّ مُ نْ كُ يءٌ مِ ا بَرِ نَ ـأَ كِنيَ الْ ِ رشْ ـولَ ، مُ سُ ـا رَ وا: يَ الُ قَ

ا اللَّـهِ  رَ : الَ تَ الَ َ؟ قَ
اوَ ملِ َ امهُ  نَارَ  :)294F2(»ءَ

گزيند بيزارم.گفتنـد: اي رسـول اهللا    من از هر مسلماني كه در بين مشركين اقامت مي(
اي  فرمود: بـه انـدازه   با مشركين چقدر فاصله داشته باشيم؟) (چرا؟  !صلي اهللا عليه وسلم

 كه آتش يكديگر را نبينيد).
تر راويـان آن را بـه صـورت    اند. و بيشـ  اين حديث را ابوداود و ترمذي روايت كرده 

اند. ترمذي رحمـه اهللا   مرسل از قيس بن حازم از پيامبر صلي اهللا عليه وسلم روايت كرده
يد: صحيح اين است كه حديث قـيس از  گو ميگويد: از محمد يعني: [بخاري] شنيدم كه 

 پيامبر صلي اهللا عليه وسلم مرسل است.

                                                            
) من حديث سمرة بن جندب  رضي اهللا عنه وصححه األلباني في صحيح سنن ابـي داود  2787ابو داود  ( -1

 )من هذا الباب154برقم (
 ) گذشت254تخريج آن در فتاوا  ( -2
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كنـد كـه شـعائركفر درآن آشـكار      پسندد دركشور كفار سكونت چگونه فرد مؤمن مي
او ايـن  ، صـلي اهللا عليـه وسـلم اسـت     است و حاكميت آن مخالف قـانون اهللا و رسـول  

را بشنود و بپسندد و خودش  وضعيت را با چشمانش مشاهده كند و با گوشهاي خود آن
جا سكونت كند و با اطمينان در آنجـا   اش در آن با خانواده، را به آن كشور منسوب بداند

ي فرزنـدانش خطـر    ان طور آرامش داشته باشد حـال آن كـه بـراي اخـالق و عقيـده     هم
 بزرگي در پي دارد.

ايم  به آن دست يافته، اين تحقيقي است كه ما در خصوص حكم اقامت در كشور كفر
 به اميد آن كه با حق و قول صحيح موافق باشد.

 )3/25( مجموع فتاوا ورسائل، ابن عثيمين

 هاي كفر ظهار دين واقامت در كشور] معناي شرط ا167[

 هاي كفر چيست؟ معني شرط اظهار دين براي اقامت در كشور س:

(شيخ حمد بن علي بن عتيق ج:
295F

 گويد: )1
كنند كه اگر  بسياري از مردم فكر مي چرا كه ، ي اظهار دين است مسئله، مسئله چهارم

مـانعي بـراي   ، ادا نمايد فردي كلمه شهادت را بر زبان جاري كند و نمازهاي پنجگانه را
ايـن  ، اگر چه با مشركين باشد،  برايش نباشد دين خود آشكاركرده است، رفتن به مسجد

 شوند. ترين اشتباه را مرتكب مي گونه افراد زشت
متعـدد و متنـوع   ، گـردد  رد عواملي كه موجب كفر مـي دا ميبايد دانست كه: كفر اقسا

ي دين خود نخواهد بود مگر  ان آشكار كنندهمسلم، از اقسام آن ذكر گرديد، برخي، است
زماني كه با گروههاي كفر و نوع كفري كه دارند مخالفـت كنـد و مخالفـت خـود را بـا      

 دشمني و اعالن برائت از مشركين آشكار گرداند.
منع از شرك و هشـدار  ، اظهار دين با توحيد، لذا هر كس كفرش از نوع شرك باشد 

آشـكار كـردن ديـن نـزد او     ، فرش با انكار رسالت باشـد نسبت آن بايد باشد. هر كس ك

                                                            
 از پيشوايان بزرگ سلفي است كه در نجد به دعوت و اصالح پرداخته است. -1
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اهللا صلي اهللا عليه وسـلم   بدين صورت است كه به صراحت گواهي دهد كه محمد رسول
اظهار ، است و ديگران را به پيروي از ايشان دعوت دهد. هر كس كفرش ترك نماز باشد

بـا مشـركين و   دين نزد وي نماز خواندن و امر به نماز است. هر كس كفرش همكـاري  
اظهار دين در نزد وي دشمني به صورت آشكار و اعالن بيزاري از ، اطاعت از آنان باشد

كنـد كـه آشـكارا از تمـام      كه: فقط كسي دينش را اظهـار مـي   مشركين است. خالصه اين
همـان   ي  اش را بوسـيله  همنشين هستند اعالن بيـزاري كنـد و دشـمني   ، كفاري كه با وي

به همين سـبب بـود   ، اظهار و اعالن بيزاري نمايد، ي شده استچيزي كه موجب كفر و
، دار سـاخته  گفتند: دين مـا را خدشـه   ي پيامبر صلي اهللا عليه وسلم مي كه مشركان درباره

 باورها و اعتقادات ما را احمقانه خوانده و معبودان ما را دشنام داده است.

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                      

                            

                           

                           ﴾  :١٠٤[يونس – 

١٠٦[ 
، كنيد يي راكه جز اهللا عبادت ميها آنبگو اي مردم: اگر در عقيده من شك داريد من «

ميراند و من مـأمورم كـه    كنم كه شما را مي كنم تنها پروردگاري را عبادت مي عبادت نمي
و به من دستورداده شده كه روي خود را به آييني متوجـه سـازم كـه از    ، از مؤمنان باشم

و جز اهللا چيزي را كه نـه سـودي بـه تـو     ، هرگونه شرك خالي است و از مشركان مباش
 .»رساند و نه زياني مخوان كه اگر چنين كني از ستمكاران خواهي بود مي

 ﴿ بگويـد:  هـا  آن  پيامبرش صلي اهللا عليه وسلم را مأموريت داد كه بـه  تعالىاهللا 

﴾... «:تا آخر آيه يعني »  وقتي شما نسبت به ديني كه من برآنم شك داريد پـس

بيزارم و پروردگارم به من دستور داده اسـت كـه   ، من هم از ديني كه شما تابع آن هستيد
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كه از مشركيني باشـم كـه از اوليـا و     از مؤمناني باشم كه دشمنان شما هستند و مرا از اين
 ».كرده است منع، دوستان شما هستند

﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي                      

                              

       ﴾۶ - ۱:[الکافرون[ 

و نـه شـما   ، كـنم  عبـادت نمـي  ، كنيد آنچه را شما كافران عبادت مي، اي كافران بگو:«
، ايـد  و نه من آنچه را كه شما عبادت كرده، كنيد عبادت مي، كنم آنچه راكه من عبادت مي

آيين شما بـراي  ، كنيد عبادت مي، كنم و نه شما آنچه را كه من عبادت مي،  كنم عبادت مي
 .»دموآيين من براي خو، خودتان

ديـنكم «دهد كه به كفار بگويـد:   اهللا تعالي به پيامبرش صلي اهللا عليه وسلم دستورمي

كه شما برآن  من از ديني (: »و ديني الذي أنا عليه أنتم براء منه، الذي أنتم عليه أنا بريء منه

 بيزارم و از ديني كه من بر آنم شما هم بيزار هستيد).، هستيد
پيامبر صلي اهللا عليـه وسـلم   ، كافر هستند، بگويد ها آنبه  منظور: اين است كه آشكارا

شان بيزار است. لذا هر كس پيرو واقعي پيامبر صلي اهللا عليه وسلم اسـت   و دين ها آناز 
زمـاني كـه   ، بايد اين شعارش باشد و نمي تواند دينش را اظهار نمايد. مگر با اين شـعار 

در نتيجـه  ، شـان زدنـد   آزار و اذيـت  مشركين دست بـه ، صحابه به اين حكم عمل كردند
 دستور داد به حبشه هجرت كنند. ها آنپيامبر صلي اهللا عليه وسلم به 

يافـت   در برابر مشـركين مـي   ها آناگر پيامبر صلي اهللا عليه وسلم رخصتي برسكوت  
 كرد. قطعاً دستور هجرت به ديار غربت را صادر نمي

(در سيرت
296F

وليد رضي اهللا عنه در مسير اهـالي يمامـه   چنين آمده: زماني كه خالد بن  )1
رزمنـده را بـه منطقـه فرسـتاد      200رسـيد  ، كه مرتد شـده بودنـد   )297F2(»عرض« ي منطقهبه 

                                                            
 )با اضافات1/280،281شيخ محمد بن عبدالوهاب  (»مختصر السيره« -1
 )4/102» (معجم البلدان «آن وادي اليمامه است. انظر  -2
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َّاعـة)(وگفت: به هر كس برخورديد دسـتگيرش كنيـد. آنـان     تـن از قـومش    23را بـا   جمُ

 عنه گفـت:  دستگير كردند وقتي او را به نزد خالد رضي اهللا عنه آورند به خالد رضي اهللا
داني كه من در حيات پيامبر صلي اهللا عليه وسلم به نـزد ايشـان آمـدم و     اي خالد! تو مي

و اگـر كـذابي    بر اسالم بيعت كردم اكنون من به همان عقيده قبلي خود [اسـالم] هسـتم  
 . [مسيلمه] از ميان ما شورش كرده است

﴿ فرمايد: اهللا مي           ﴾ :۱۶۴[األنعام[  

 .»كشد هيچ گناهكاري بار گناه ديگري را به دوش نمي«
[اسـالم] را رهـا    ات ي گذشـته  ! اكنـون عقيـده   اي مجاعـه  خالد رضي اهللا عنه گفـت:  

كـه   آن  مسيلمه) را تأييد نموده اي و در برابر وي سكوت كردي حال(اين كذّاب ، نمودي
پـس حقيقـت    - خبر آمدن من به تو رسيده است و -ترين فرد اهالي يمامه هستي  محترم

چه آورده بدان راضـي   معترف هستي و آن،  يدگو ميچه اين كذّاب   اين است كه تو به آن
هـايي   كه در بين گروهي حرف آوري. در حالي ر مي عذ، . اما حاال كه دستگير شدي هستي

(اي [آن كذاب] با ثمامه زده
298F

(ده بود و با يشـكري حرف زده بود. او رد و انكار كر )1
299F

نيـز   )2
 حرف زده بود.

اي  ترسم پس چرا به نزد من نيامدي و يا براي من نماينده اگر بگويي: از قوم خود مي
 نفرستادي؟!

ها بگذر؟ گفت: از خـون   داني از همه اين مجاعه گفت: اي پسر مغيره! اگر صالح مي
بحـث هجـرت نظريـه     دانـم! در  اما در دل رها كردنـت را ناپسـند مـي   ، تو گذشت كردم

شويم كه وقتي فـردي در كشـور كفـر     فرزندان شيخ [محمد بن عبدالوهاب]را متذكر مي
 هـا  آنتاجـايي كـه بتوانـد بـين كفـار از      ، بتواند دين خود را آشكار كند  د وكن ميزندگي 

اگر ايـن  ( است.  ها آنبيزاري جويد و به صراحت به آنان بگويد كافر هستند و او دشمن 

                                                            
 ثمامه ابن اثال ابن النعمان الحنفي،ابو امامه اليمامي -1
 هو:عمير بن ضابيءاليشكري،كان سيدا من سادات اهل اليمامه .ولما ارتدوا يكتم اسالمه -2
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اظهـار ديـن صـورت    ، ن باشد او دينش را اظهار نموده و در غير اين صـورت گونه ممك
 نگرفته است.

       حمد بن علي بن عتيق -النجاة والفكاكاز كتاب السبيل 
 )369-366( ص –ضمن [مجموعة التوحيد] نشر بشير عيون 

 در دارالكفر اظهار دين براي اقامت شرط ] توضيح168[

 اقامت در كشورهاي كافرچيست؟ معني شرط اظهار دين براي س:

تـرين منكـرات    در بحث خود دربـاره مهـم  » الراجحي عبدالعزيز بن عبداهللا«شيخ  ج:
. اقامت  جا است : يكي از منكرات مهم سفر به كشورهاي مشركين و اقامت درآن يدگو مي

در ديار مشركين از گناهان كبيره است به دليل وعيدي كه در حديثي بروايت سمره آمده 
 اين اقامت ازگناهان كبيره است.

عَ «فرمايد:  پيامبر صلي اهللا عليه وسلم مي  امَ نْ جَ ـمَ هُ الْ ثْلُ هُ مِ إِنَّ هُ فَ عَ نَ مَ كَ سَ كَ وَ ِ رشْ  :)300F1(»مُ

آن فـرد ماننـد همـان مشـرك     ، كسي كه با مشرك هم نشين شود و با او زندگي كند(
 است).

آيد و در اين مسئله همنشيني بـا   هر حكمي به چيزي بستگي دارد كه از آن پديد مي 
مشرك نتيجه زندگي در كشوركفر اسـت و حكـم بـه نتيجـه بسـتگي بوسـيله علـت آن        

 شود.و اين در اصول معروف است. مشخص مي

ـرِ «فرمايـد:   پيامبر صلي اهللا عليه وسـلم مـي   َ أَظْهُ ـيمُ بَـنيْ قِ ـلِمٍ يُ سْ ـلِّ مُ ـنْ كُ يءٌ مِ ـرِ نَـا بَ أَ

ـ كِنيَ الْ ِ رشْ ا، مُ رَ االَ تَ َ امهُ  نَارَ  :)301F2(»ءَ

بايـد فاصـله ي مسـلمان و    ، كنـد بيـزارم   من از مسلماني كه بين مشركين اقامت مي( 
مقصـد  ( روشـنايي و آتـش همـديگر را مشـاهده نكننـد.).     ، مشرك آن قدر باشد كه نور

 حديث اين است كه مسلمان بين افراد مشرك زندگي نكند)

                                                            
 166تخريج، باب/  -1
 154تخريج، فتاوا/ -2
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افتد لـذا سـفر    ان دين فرد به خطر مياين بدان علت است كه در رفتن به ميان مشرك 

 –انـد   اسـتخراج كـرده  ، به ديار كفر جايز نيست. مگر با شـرايطي كـه علمـا از نصـوص    
 وعبارتند از:

الزمه ي اين كار اين است كـه بـا ادلـه و بـراهين     ، بتواند دين خود را اظهاركند -1
وانـد ديـنش را   آشـنا باشـد و تـا بت   ،  متواتر دينش را كه در قرآن و سنت بيان شده اسـت 

 آشكار كند.  
، تنها نماز خواندن براي اظهار دين كافي نيست. بلكـه بايـد مشـركين را تكفيـر كنـد     

از دوستي ، از آنان اعالن بيزاري كند، به آنان ايراد گيرد، ايرادهاي دينشان را بر مال نمايد
 و تمايل به آنان خودش را حفظ نموده و از آنان دوري كند.

شـان   اما اگر با اظهار دينش مورد خشـم حـاكم  ، در دينش در امان باشد  از فتنه - 2  
، شـود  يشـان مواجـه مـي    هاي بيهوده گيرد يا با شبهات پوچ و بي اساس و حرف قرار مي

 جا برود و دين خود را به خطر اندازد. جايز نيست كه به آن
 هـا  آنبه اين صورت كـه ناچـار باشـد بـا     ، با مشركين دوستي و همكاري نكند -3

 يا به نرمي سخن گويد.، كند سازش
علمـا ايـن را   ، مواالت [دوستي و همكاري] با مشركين يكي از گناهـان كبيـره اسـت   

هـا ماننـد:    مانند: دادن شالق به دست آنان و آماده كردن قلم و دوات برايشان و شبيه اين
 انـد.  سـته مثال زده اند و نـوعي از مـواالت دان  ، ها آناظهار خوشحالي و خوشرويي براي 

گردانـد. بـدين    كفري است كه فرد را از دين خارج مـي  دوستي وهمكاري) با مشركين (
جـان و مشـورت مشـركين را يـاري و     ، صورت كه آنان را دوست داشته باشد يا با مـال 

يا از ترس آنان چنان اظهار كند كه در دينشان بـا آنـان موافـق اسـت و بـه      ، نمايد  كمك
از آنـان  ، مدارا و سازش نمايد حتي اگر دينشان را ناپسند بداندخاطر دفع شرشان با آنان 

 متنفر باشد و اسالم و مسلمانان را دوست داشته باشد.
اما كسي كه به زور و ادار به اين كار شده باشد. از ايـن قاعـده مسـتثني اسـت. فـرد      

گرنـه  يند: كافر شود و گو مياند و به او  مجبوركسي است كه مشركان بر وي مسلط شده
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كنيم و مورد شكنجه قراردهند تا تسـليم شـود و    كشيم يا با تو چنين و چنان مي تو را مي
خواسته ي آنـان را بـرآورده   ، با آنان اعالن موافقت كند براي اين فرد رواست كه با زبان

 فرمايد: مي تعالىكه اهللا  طور كه در قلبش كامالً ايمان داشته باشد. همان كند مشروط بر اين

﴿               ﴾ :١٠٦[النحل[ 

شـان مطمـئن و بـا ايمـان      كه تحت فشار واقع شدند در حالي كه قلـب  ها آنبه جز «
 .  »است

شـود. وقتـي    كافر مي، به اجماع علما هركسي به شوخي كلمات كفري به زبان بياورد
شـود؟   چه مـي ،  كند با طمع اظهار كفر مييا ،  حقيقت چنين است حكم كسي كه از ترس

(ادله درباره چنين فردي در قرآن و سنت زياد است
302F

1( . 
 القول المبين االظهر في الدعوة  -الشيخ عبدالعزيز الراجحي

 )72/73( ص، الي اهللا واالمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 ] حكم سفر تفريحي به كشورهاي كفر169[

رد؟ و حكـم سـفر بـراي تفـريح و سـرگرمي      دا مـي سفر به كشور كفـر چـه حك   س:
 چيست؟

 هاي كفر جايز نيست مگر به سه شرط: سفر به كشور ج:
 مسلّح به سالح علم باشد تا بتواند به شبهات آنان پاسخ دهد. انسانكه  اين شرط اول:
 ز هواهاي نفساني و شهواني باز دارد. داراي ايماني باشد كه او را ا، فرد شرط دوم:
 به آن سفر نياز مبرم داشته باشد. م:شرط سو

هاي كفر جايز نيست؛ چـرا كـه در چنـين     اگر اين شرايط را دارا نباشد سفر به كشور
ي صحيح) وجود دارد و موجـب ضـايع شـدن     انحراف از عقيده(سفري فتنه يا بيم فتنه 

شـود و نيـز باعـث رشـد      هايي اموال زيادي خرج مي چون در چنين سفر، گردد اموال مي
ي علـومي   مانند: معالجه يا بخاطر يادگير، اقتصادي كفار خواهد شد. البته اگر بخاطر نياز

                                                            
 )196،201، 154، 7/57،58،154» (الدرر السنية في االجوبة النجدية -1
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، كه در كشور وجود ندارد و به همان ميزان از علم و دين كـه يـاد آورشـديم دارا باشـد    
 مسافرت به كشورهاي كفر ايرادي ندارد.

ـ    اما سفر به كشور كفر براي تفريح و... نيازمحسوب نمي رايش ممكـن  شـود. چـون ب
اش شعائر اسالمي را رعايت نمـوده و   هاي اسالمي سفر كند تا خانواده است كه به كشور

هـاي توريسـتي و سـياحتي هسـتند و در      حفظ كنند. هم اكنون كشورهاي ما جزو كشور
توانـد بـه ايـن     يي وجود دارد. لـذا مـي  ها آنهاي اسالمي چنين مك برخي از مناطق كشور

 جا بگذراند. خود را در آنمناطق برود و تعطيالت 
 )50-1/49( مجموع الثمين –شيخ ابن عثيمين 

 ] سفر تفريحي به كشورهاي غربي جواز شرعي ندارد.170[

، يونـان  –ام هر ساله تعطيالت دو هفته اي به خارج  بنده به اتفاق همسرم و بچه س:
، پـردازيم  ح سالم ميجا به تفري هاي آن هاي زيبا و پارك جزير، در دريا، رويم يا اتريش مي

همسـرم  ، خـوانيم  آيا اين جايز است؟ شايان ذكر است كه من و همسـرم نمازهـا را مـي   
هـا ارتبـاط نـداريم و بـه      بـا بيگانـه  ، خوريم ها مي فقط از ميوه، كند حجاب را رعايت مي

 كنيم. لطفاً ما را در اين مورد راهنمايي فرماييد؟ عورتشان نگاه نمي
ركين جايز نيست مگـر بـا جـواز شـرعي ماننـد: معالجـه و       سفر به كشورهاي مش ج:

 كسب علم بايد دانست كه سفر به كشورهاي كفر بمنظور تفريح جواز شرعي ندارد.  

رِ «فرمايد:  پيامبر صلي اهللا عليه وسلم مي َ أَظْهُ يمُ بَنيْ قِ لِمٍ يُ سْ لِّ مُ نْ كُ يءٌ مِ ا بَرِ نَ أَ

ـ كِنيَ الْ ِ رشْ  :)303F1(»مُ

 . ابوداود»بيزارم، كند ه بين مشركين اقامت ميمن از هر مسلماني ك«
ها بـه هـدف فـوق سـفر نكنيـد تـا در        ها و مانند اين كنم به اين كشور لذا توصيه مي

ي اقامت بين مشركان در حديث صحيح پيـامبر صـلي    ها قرار نگيريد. درباره معرض فتنه

لِمٍ يُ «فرمايد:  اهللا عليه وسلم مي سْ لِّ مُ نْ كُ يءٌ مِ ا بَرِ نَ رِ أَ َ أَظْهُ يمُ بَنيْ ـقِ كِنيَ الْ ِ رشْ  :)304F1(»مُ

                                                            
 )154تخريجش گذشت در باب ( -1
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بيزارم). و به همين معنا احاديـث  ، دكن مي  من از هر مسلماني كه بين مشركين اقامت(
 ديگر نيز وجود دارد.

 و باهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم
 )8 / 20( انجمن دايمي پژوهشهاي علمي و افتا

 فر به كشورهاي غربي به قصد درس خواندن] حكم س171[

براي من بورسيه ي تحصيلي در يكي از ، جواني از كشور عربستان هستم س:
هاي كشور خود ما نيز  اين رشته تخصصي در دانشگاه، اند  هاي تخصصي داده رشته

. بايد به عرض شما برسانم كه در خارج دانشجويان زن و مرد با هم در  شود تدريس مي
خوانند و برخي دختران لباسهاي تنگ و كوتاه  س بصورت مشترك درس مييك كال

است. عالوه بر اين  ها آنو بعضي تا زانوي  ها آنشان تا ران  هاي پوشند و برخي لباس مي
هاي  ند و ما اين صحنهكن ميآرايش نموده و خوشبويي مي زنند. به گردن صليب آويزان 

د. وضعيت من و شو ميومي به وضوح مشاهده و اماكن عم ها آنفتنه انگيز در خياب
جا بدين صورت است كه با دانشجويان دختر و پسر يهودي و  بسياري از جوانان در اين

با ، كنيم با تبسم و خوشرويي برخورد مي ها آنبا ، نصراني نشست و برخاست داريم
مسافرتي  زنيم برخي از برادران مرا نصيحت كردند كه از چنين حرف مي ها آننرمي با 

هاي زيادي  همسرم و فرزندانم خطر، خودداري كنيم چراكه براي دين و اخالق خودم
جا تحت تأثير قرار  ي منكرات و اوضاع اخالقي در آن زيرا با مشاهده، به همراه دارد

﴿ ي: گيريم و دوستان براي بنده آيه مي           ﴾ :۹۷[النساء[ 

 ] را برايم خواندند.97ساء:[ن
يد: فرد مقيم در سرزمين كفار به خود ظلم كرده اسـت و بـه   گو ميو گفتند: ابن كثير 

 اجماع و به نص اين آيه مرتكب حرام شده است.

                                                                                                                                                       
 )154تخريجش گذشت در باب  ( -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   508 
  

گفتند: اظهار دين فقط در نماز خواندن و روزه گرفتن نيست؛ بلكه اظهار دين بايد 
شان اعالن  ن صورت كه از آنان و تمام عقايد كفريبه اي، مانند ابراهيم عليه السالم باشد

و آشكارا از آنان بيزاري و تنفر خود را اعالن كني و بگويي آنان بر حق ، بيزاري كني
شان باطل است و دشمني خود را نسبت به آنان آشكار گرداني. گفتند:  عقايد، نيستند

اهللا را به  انسان محمدبن عبد الوهاب در كتاب سيره يادآورشده است كه حتي اگر
يكتايي قبول داشته باشد و شرك را ترك كند باز هم مسلمان حقيقي نخواهد بود مگر 

متنفر باشد و آشكارا با آنان دشمني و عداوت  ها آناز ، كه با كفار دشمني نمايد زماني

لِّ «فرمايد:  كند و يادآور شدند كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم مي نْ كُ يءٌ مِ ا بَرِ نَ يمُ  أَ قِ لِمٍ يُ سْ مُ

رِ  َ أَظْهُ ـبَنيْ كِنيَ الْ ِ رشْ  بيزارم).، من از هر مسلماني كه بين مشركين اقامت كند(: »مُ

بَلُ «فرمايد:  در حديثي ديگر مي قْ ـهُ الَ يَ تَّى  اللَّ الً حَ مَ لَمَ عَ ا أَسْ دَ مَ عْ كَ بَ َ كٍ أَرشْ ِ نْ مُرشْ مِ

قَ  ارِ فَ ـيُ كِنيَ إِىلَ الْ ِ رشْ ـمُ نيَ الْ لِمِ سْ از فردي كه بعد از مسلمان شدن شرك  تعالىاهللا (: »مُ

و به نزد مسلمانان ، تا زماني كه از مشركين جدا شود، كند ورزد هيچ عملي را قبول نمي
رضي اهللا عنه بر  بيايد) و گفتند: پيامبر صلي اهللا عليه وسلم در هنگام بيعت با جرير

 جدايي از مشركان را شرط قرار داده است.، اسالم
جـا   ام و سؤالم اين است كه: حكـم مسـافرت و تحصـيل در آن    كنون من حيران شدها

  چيست؟ منظور از اظهار دين كه با آن مسافرت به ديار كفر جايز است و با آن مسـؤليت 
دهند بـه همـراه مـن بـه      ي همسرم كه اجازه مي كدام است؟ آيا خانواده، شود فرد ادا مي

واجـب اسـت    ها آنجا اطالع دارند؟ يا بر  ن كه از آ اين چنين مسافرتي بيايد گناهكارند با
كه نگذارند همسرم با من به چنين سفري بيايد؟ لطفاً پاسخ بنـده را بـا شـرح و توضـيح     

چرا كه اين مسئله ي مهم براي بسياري از جوانان مسلمانان اهميت فـراوان  ، كامل بدهيد
 دارد؟
دت اين علـم  خو ميه در كشور اسالاگر واقعيت آن طور است كه ذكر كرده ايد ك ج:

همسر ، و تحصيل در خارج مفاسد زيادي براي دين ،شود بصورت تخصصي تدريس مي
چرا كه با وجـود  ، رفتن براي چنين درس خواندني جايز نيست، و فرزندانت در پي دارد
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جـا وجـود    دت ضرورتي بـراي رفـتن بـه آن   خو ميآن رشته ي تخصصي در كشور اسال
 ندارد.
ــا  ــلم در از پي ــه وس ــارهمبر صــلي اهللا علي ــت   ي ب ــتن مســلمانان از اقام برحــذر داش

 دركشورهاي كفر بدون عذر شرعي احاديثي ثابت است.

رِ «فرمايد:  كه مي مانند: اين  َ أَظْهُ يمُ بَنيْ قِ لِمٍ يُ سْ لِّ مُ نْ كُ يءٌ مِ ا بَرِ نَ ـأَ كِنيَ الْ ِ رشْ  :)305F1(»مُ

 بيزارم). و ديگر احاديث. ،من از هر مسلماني كه بين مشركين اقامت كند(
سـهل  ، كننـد  هاي كفر مسافرت مي اين كه برخي از مسلمانان بدون ضرورت به كشور

 انگاري در دين است كه جايز نيست و ترجيح دنيا بر آخرت است.

﴿ فرمايد: اهللا مي                ﴾ألعلی: [ا

۱۶ – ۱۷[ 
 .»كه آخرت بهتر وپايدارتراست درحالي، داريد ولي شما زندگي دنيا را مقدم مي«

﴿ فرمايد: و مي              ﴾ :۷۷[النساء[  

 سـراي آخـرت بـراي كسـي كـه تقـوا      ، بگو: سرمايه زندگي دنيا ناچيزاست ها آنبه «
 .»بهتر است، داشته باشد

هُ «فرمايد:  رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم مي ُّ انَ مهَ نْ كَ ـمَ َعَ الْ ةَ مجَ رَ ـهُ آخِ لَ  اللَّ عَ جَ هُ وَ لَ مْ شَ

قَ  يَا فَرَّ نْ انَتْ نِيَّتُهُ الدُّ نْ كَ مَ ةٌ وَ مَ اغِ يَ رَ هِ يَا وَ نْ تْهُ الدُّ أَتَ بِهِ وَ لْ نَاهُ يفِ قَ يْ  اللَّـهُ غِ يْهِ ضَ لَ هُ عَ رَ قْ لَ فَ عَ جَ تَهُ وَ عَ

هُ  تِبَ لَ ا كُ يَا إِالَّ مَ نْ نْ الدُّ أْتِهِ مِ ْ يَ ملَ يْنَيْهِ وَ َ عَ  :)306F2(»بَنيْ

                                                            
 ) ذكر گرديد.154تخريج آن در باب  ( -1
بــن حبــان  )وا4925(  5/154) والكبيــر 7271) و طبرانــي در اوســط  (4105) ابــن ماجــه (5/183احمــد ( -2

وابن عباس رضي اهللا عنهما احاديثي وجود  ء)بروايت زيد بن ثابت . در اين باب از انس و ابو دردا680(
انـد و   ): اسـناد ايـن روايـت صـحيح ورجـال آن ثقـه      4/212( گويد: دارد. بويصري در مصباح الزجاجه 

كـرده اسـت وراويـان آن    گويد: ابن ماجه روايت  ) مي4788(  4/56،57» الترغيب والترهيب«منذري در
 اند، و طبراني...در حديثي كه ايرادي ندارد. ثقه
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ــرو، اش آخــرت باشــد هــر كــس هــدف و اراده« ــز   هــاي آن اهللا ني را در وي متمرك

شـود   دهد. و دنيا در حالي برايش داده مـي  نيازي او را در قلبش قرار مي گرداند. و بي مي
مايلي بدان ندارد. و هر كس هدفش دنيـا باشـد اهللا كـاالي دنيـا را بـرايش پراكنـده       كه ت
اي كـه بـرايش    دهد و از همان به انـدازه  گرداند و فقر او را جلوي چشمانش قرار مي مي

 .»بيشتر داده نخواهد شد، نوشته شده است
 و باهللا التوفيق وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

 )142 3/6/0( ) تاريخ20968( فتواي ش –مي پژوهشهاي علمي و افتا انجمن داي

 ] مسافرت به كشورهاي كفر و فسق براي گذراندن ماه عسل172[

رونـد كـه در    بسياري از مردم در سفرهايشان به خارج از كشورهاي اسالمي مـي  س:
چـه   اندن آنيي كه براي گذرها آنشوند بويژه  ها با بي پروايي مرتكب گناهان مي اين سفر

كننـد لـذا از شـما اسـتاد محتـرم اسـتدعا دارم كـه         به خارج سفر مـي ، نامند ماه عسل مي
فرزندانِ برادران مسلمان و مسوالن حكومتي را نصحيت كنيد تا بـه ايـن موضـوع مهـم     

 توجه كنند؟

احلمد هللا و الصاله و السالم عيل رسول اهللا و عيل آله و اصحابه و من اهتـدي هبـداه.  ج:

 ا بعد:امّ 

خطر بزرگـي در پـي دارد و ايـن خطـر     ، شكي نيست كه مسافرت به كشورهاي كفر
لذا بر فرد مؤمن واجـب  ، شود ماه عسل و ديگر اوقات محدود نمي، فقط به وقت ازدواج

است كه تقواي الهي را پيشه كند و از اسباب خطر بر حذر باشد. مسافرت به كشورهاي 
آزادي مطلق حاكم است و كسي جلوي منكرات را  ها آنمشركين و به كشورهايي كه در 

خطر بزرگي براي دين و اخالق فرد در پـي دارد و اگـر بـه همـراه همسـرش      ، گيرد نمي
براي دين وي نيز مضر است. لذا بايد تمام جوانان و برادران ما از رفتن بـه چنـين   ، باشد

فـر و ديگـر اوقـات    سفرهايي خودداري كنند و از ماندن در وقت ازدواج به كشورهاي ك
ا   خوداري نمايند. اميد است كه اهللا شما را در مقابل وسوسه هاي شيطان كفايت نمايد! امـ
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نوشيدن شـراب و  ، انواع فساد اعم از زنا، گمراهي، مسافرت به كشورهايي كه در آن كفر
چـه بسـا افـراد    ، آزاد است. براي زن و مرد خطر بزرگي در پي دارد انواع كفر و گمراهي

حتـي چـه بسـا افـراد     ، لحي كه به اين كشورها مسافرت كرده و فاسـد برگشـته انـد   صا
 ها زياد است! كه مسلمان رفتند و) كافر برگشتند پس خطر اين سفر( مسلماناني

رِ «فرمايد:  اهللا صلي اهللا عليه وسلم مي رسول َ أَظْهُ يمُ بَنيْ قِ لِمٍ يُ سْ لِّ مُ نْ كُ يءٌ مِ ا بَرِ نَ أَ

ـ كِنيَ الْ ِ رشْ  : )307F1(»مُ

 بيزارم).، من از هرمسلما ني كه بين مشركين اقامت كند(

بَلُ «فرمايد:  پيامبر صلي اهللا عليه وسلم مي قْ لَمَ  اللَّـهُ الَ يَ ا أَسْ دَ مَ عْ كَ بَ َ كٍ أَرشْ ِ نْ مُرشْ مِ

قَ  ارِ فَ تَّى يُ الً حَ مَ ـعَ كِنيَ إِىلَ الْ ِ رشْ ـمُ نيَ الْ لِمِ سْ  : )308F2(»مُ

الم آوردن مرتكب عمل شركي شود تا از مشركان جـدا  اهللا از مشركي كه پس از اس( 
 كند). [هيچ عملي را] قبول نمي، نشود و به نزد مسلمانان نيايد

معناي حديث اين است كه بايد از مشـركين جـدا شـود. پـس واجـب اسـت كـه از        
هـا   مسافرت به كشورهاي كفر حذر شود نه در ماه عسل و نه ديگر اوقات به اين كشـور 

مگر كسـي  ، اند اند و هشدار داده ها منع كرده علما به صراحت از اين سفر ،مسافرت نكند
كنـد. تـا    جا مسـافرت مـي   كه داراي علم و دانش است و براي دعوت به سوي اهللا به آن

هـاي اسـالم را بـراي مـردم      و خـوبي ، ها به نور و هدايت سوق دهـد  مردم را از تاريكي
راههاي خير را براي آنان معرفـي  ، آموزش دهد احكام دين را به مسلمانان، تشريح نمايد

 كند.  نموده و آنان را توجيه
از جانـب  (رود براي چنين فردي و امثال ايشان پاداش عظيم و خيـر بزرگـي    اميد مي
وتقـوي و بصـيرت از خطـر محفـوظ     ، چنين فردي غالباً بدليل داشـتن علـم  ، اهللا) برسد

هاي كفر بـرود   افتد نبايد به كشور به خطر ميخواهد ماند. اما اگر بيم داشت كه دينش از 

                                                            
 ) ذكر گرديد.154تخريج در فتاوا  ( -1
 ) ذكر گرديد.164تخريج آن در فتاوا  ( -2



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   512 
  

تا دينش محفوظ بماند. و درپي سالم نگهداشتن دينش از فتنه و ارتداد باشـد. لـيكن بـه    
در اروپا.... جايز ، هاي كفر هاي دنيوي سفر به كشور امور شهواني) و نياز( ها خاطر هوس

ت پيامبر صـلي اهللا عليـه   هاي و خيم و مخالفت با سنّ نيست؛ چرا كه خطر بزرگ و پيامد
بـاز) تمـام بـرادران     ابـن ( جانـب  در پي دارد. اين، وسلم را كه از اين امر نهي كرده است

هاي كفر يا هر كشورهاي كـه در آن بـي    كنيم كه از سفر به كشور مسلمان را نصيحت مي
 بر حذر باشند ودر كشور، شود بند وباري و فساد آزاد است و جلوي منكرات گرفته نمي

چـرا كـه   ، بمانـد ، خودش كه سالمتي و امنيت در آن وجود دارد و منكـرات كـم اسـت   

 واهللا املوفق و اهلادي ايل سواء السبيل.تر و براي حفظ دينش بهتر است.  سالم، برايش بهتر

 )1066/ 3( شيخ ابن باز مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة

 ارد] پدر بايد پسرش را از مسافرت به كشور كفر باز د173[

آيـا  ، كنـد...  داند كه پسرش بعد از ازدواج بزود به خارج سـفر مـي   وقتي پدر مي س:
 واجب است كه او را از اين مسافرت باز دارد؟

بـر پـدر واجـب اسـت كـه      ، رود زماني كه پسر فقط به هدف تفريح به خارج مي ج:
چـون ايـن    كه بتواند ايـن كـار را بكنـد.    به شرطي، پسرش را از چنين مسافرتي باز دارد

، توانست او را از مسافرت باز دارد مسافرت براي دين و خود فرد ضرر دارد. اما اگر نمي
اين كمك در واقـع همكـاري     چون، وي را نصيحت كند و از كمك مالي خوداري نمايد

 در گناه و دشمني است.

 )57ص1421( /ربيع االول6)1745( –مجلة الدعوة  –شيخ فوزان 

 هاي كفر باز دارد زوجه است كه دخترش را از مسافرت به كشورپدر  ي ] وظيفه174[

داند كه دامادش متصل بعد از ازدواج به خارج مسـافرت   وقتي كه پدرِ زوجه مي س:
آيا بر وي واجب است كه دخترش را از اين سفر باز دارد؟ وآيا بر دختر واجـب  ، كند مي

عـت كنـد و بـراي تفـريح و     يا از شـوهرش اطا ، كه از پدرش اطاعت كند و نرود، است
 گذاراني به خارج برود؟ خوش
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پدر بايد دخترش را از اين مسـافرت بـاز   ، اگر سفرشان تنها به هدف تفريح باشد ج:
دارد و همسر نبايد از شوهر خود اطاعت كند چرا كه اطاعت از مخلـوق در نافرمـاني از   

 خالق جايز نيست.
 )75ه ص1421( ع االول/ربي6)1745( الشيخ الفوزان مجلة الدعوة عدد

 تواند عدم مسافرت به كشورهاي كفر را در ازدواج شرط قرار دهد ] ولي زن مي175[

بايـد شـرط كنـد كـه     ، آيا به نظر شما هر يك از اوليا در هنگـام عقـد دختـرش    س:
چون اين فتنـه بـه كثـرت    ، هاي خارجي نبرد شوهرش بعد از ازدواج او را به سفر كشور

هاي غربي كافر يا ديگـر كشـورهايي كـه     ري) شيفته ي سفر به كشورو بسيا( شايع است
 شود هستند؟ حكم شريعت درآن اجرا نمي

تواند هنگام عقد شرط كندكه بعد از عقد نبايد بـراي تفـريح بـه     ولي زن مي، آري ج:
 چون اين شرط به مصلحت زن است.، خارج ازكشور برود

 )57بيع االول ه ص /ر6-1745عدد( –الشيخ الفوزان مجلةالدعوة 

 جايز است، گردند ] قطع رابطه با كساني كه از تفريح در كشورهاي كفر باز مي176[

آيا براي مسلمان جايز است دعوت ميهماني را كه به مناسـبت بازگشـت ازسـفر     س:
اجابت كند؟ چـرا  ، كنند برگزار مي، خارج بعد از گذارندن تعطيالت يا ايام بعد از ازدواج

گردنـد   اينان با گرفتن دعوتيهاي متعدد از كساني كـه از سـفر خـارج برمـي    كه برخي از 
چون از سـفر غيـر مشـروع و ناجـايز بـر      ، اجابت نشود ها آنكنند! يا دعوت  پذيرايي مي

 گردند؟ مي
شود شايسته  اجابت دعوتي كه بعد از بازگشت از سفرِ حرام و معصيت برگزار مي ج:
د و بمنزلـه ي اعـالن رضـايت از ايـن كارشـان      شو ميچون موجب تشويق آنان ، نيست
 كند تا هشداري براي وي و امثال وي باشد.  بلكه بايد با چنين فردي قطع رابطه، است

 )75ص 1421/ ربيع االول/6( –) 1745( عدد –مجلة الدعوة  –الشيخ الفوزان 

 ي رفتار با آنان ] موضع كفار در برابر مسلمانان و شيوه177[
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هتـك  ، قتـل ، آوارگـي ، مان كه در اقصي نقاط زمين با شكنجه ان دينياز اوضاع برادر
دانيد كه برسر برادران مسلمان ما در  اطالع داريد. از جمله مي، حرمت و... مواجه هستند

شان است برسـد!   هند به وسيله هندوهاي كافر كه از جانب اهللا بر آنان آنچه شايسته حال
، ه احساسـات تمـام مسـلمانان را بـر انگيخـت     هـا كـ   آيد؟ كه آخرين اين جنايت چه مي

مـا مشـاهده   ، شود هايشان بيشتر مي تخريب مسجد بابري بود و هر روز نيرنگها و دسيسه
حكـم  ، آينـد  كنيم كه افراد زيادي از اين كشور براي كار به كشورهاي اسالمي ما مـي  مي

، آينـد  مـي  آوردن اين افراد چيست؟ و حكم استخدام ديگر كفار كـه بـه جزيـرة العـرب    
 اهللا شما را استوار دارد و وجود شما را پر بركت گرداند.، چيست؟ پاسخ ما را بدهيد

كننـد   كفار و مشركين در هر زمان و مكان براي اسالم و مسلمانان توطئه چيني مي ج:
گيرند تا شـعاير ديـن را    و تمام تالششان را براي نابودي و توهين به مسلمانان به كار مي

شان را نابود كرده است و با آنان جنگيـده   دانند اسالم اديان باطل چرا كه مي، نداز بين ببر
ها و افرادشان چيره شده است. بدين علت است  شان را مباح قرار داده و بر شهر  و كشتن

كه در همه جا با تمام مسلمانان دشمني دارند. لذا بر مسلمانان واجب است كـه احتيـاط   
شـان حفـظ نماينـد) و     تا خود را از نيرنگ(ر نظر داشته باشند. كنند وتك تك كفار را زي

باز گذاشتن مسـير  ، و نابودي) كفر و كافران متحد گردند. احترام كفار(همگي براي ذلت 
در حـالي كـه   ، گـردد  چرا كه موجب عزت آنان مي، شان جايز نيست تبليغات و استخدام

ند. وانگهي پس از اين ماجرايي كـه  مسلماناني وجود دارند كه به جاي آنان استخدام شو
در سؤال ذكر گرديد بر مسلمانان در تمام كشـورها واجـب اسـت كـه بـا ايـن دسـته از        

كنند و كار گران و كارمنـداني را    ها و ديگر كفار قطع رابطه ها و مانند: اين سيك، هنديان
ليه اسـالم يـاري   بيرون كنند تا نتوانند كفر را بر ع، كنند كه در كشورهاي اسالمي كار مي

و صـلي اهللا  » واهللا اعلـم «، دهند. اين نوعي از جهاد براي برتري اسالم و ذلت كفار است
 علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم

 فتاواي با خط و امضاي شيخ ابن جبرين

 ] حكم پيشقدم شدن در سالم بر كافر178[
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، منع فرمـوده اسـت  ، م كنيمكه كفار را سال پيامبر صلي اهللا عليه وسلم ما را از اين س:

اي را  منحصراست؟ يا هـر كلمـه   »اهللا و بركاته رمحهالسالم عليكم و «آيا اين نهي فقط در 

ام را  ي نصـراني  يـه  توانم همسا شود؟ آيا مي شامل مي، كه داللت برآغاز سالم داشته باشد
حالـت چطـور   مانند: صـبح بخيـر:    »اهللا رحمهالسالم عليكم و «اي ديگري غير از با جمله

.. خطاب كنم؟ اهللا به شـما از طـرف مـا و    .صبح بخير) و( »:Good morning«است.
 مسلمانان جزاي خير دهد!

سالم كردن به كفار جايز نيست؛ زيرا پيامبر صلي اهللا عليه وسلم در حديثي  ج:

وا «فرمايد:  بروايت ابوهريره رضي اهللا عنه مي ءُ بْدَ ـالَ تَ الَ النَّصَ الْ ودَ وَ ا يَهُ إِذَ مِ فَ الَ  بِالسَّ ارَ

هِ  يَقِ وهُ إِىلَ أَضْ طَرُّ يقٍ فَاضْ مْ يفِ طَرِ هُ دَ يتُمْ أَحَ قِ  :)309F1(»لَ

را  هـا  آن، هرگاه در راهي با آنان روبـرو شـديد  ، شما يهود و نصاري را سالم نكنيد( 
 ترين قسمت آن راه بگذرند). مجبوركنيد از تنگ

ـلُ «فرمايد:  يه وسلم ميانس رضي اهللا عنه گويد: پيامبر صلي اهللا عل مْ أَهْ يْكُ لَ لَّمَ عَ ا سَ إِذَ

ـ مْ الْ يْكُ لَ عَ وا وَ ولُ قُ  :)310F2(»كِتَابِ فَ

 بگوييد: وعليكم!).، اهل كتاب شما را سالم كردند هرگاه(
داده شـود. امـا ايـرادي     »وعلَـيكُم «به بيان اين حديث بايد جواب سالم اهل كتاب بـا 

... .عصر شما بخيـر و ، ت چطور است؟ صبح شما بخيرندارد كه به فرد كافر بگوييد: حال
اين زماني است كه نيازي به چنين كاري باشد ايـن نظرگروهـي از علمـا از جملـه: ابـن      

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

 )212/( 3انجمن دايمي پژوهشهاي علمي و افتا 

                                                            
 )2701)،ترمذي  (5205)،وابو داود  (2167)،ومسلم  (2/459،444،346احمد  ( -1
 )2163ومسلم  (-)6926،6258بخاري ( -2
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ترين  شان به رفتن از تنگ  يهود ونصاري و روش مجبور كردن ] حكم سالم كردن به179[
 قسمت راه

پيامبر صلي اهللا ، كند مسلم در صحيح خود از ابوهريره رضي اهللا عنه روايت مي س:

وا «فرمود:  عليه وسلم  ءُ بْدَ ـالَ تَ يقٍ الْ مْ يفِ طَرِ هُ دَ يتُمْ أَحَ قِ ا لَ إِذَ مِ فَ الَ  بِالسَّ ارَ الَ النَّصَ ودَ وَ  يَهُ

هِ  يَقِ وهُ إِىلَ أَضْ طَرُّ  :)311F1(»فَاضْ

را در  هـا  آنشماآغازگر سالم نباشيد و اگر ، هرگاه با يهود و نصاري برخورد كرديد( 
 عبوركنند). ترين قسمت آن  راهي ديديد مجبورشان كنيد كه از تنگ

 شوند؟ آيا با اين عمل از قبول اسالم متنفر نمي
 عليه وسلم استوارترين دعـوتگران و بهتـرين   الزم است بدانيم كه پيامبر صلي اهللا ج:

ارشاد كنندگان به سوي اهللا بوده است. وقتي اين را فهميديم بايد بـدانيم كـه هـر چـه از     
كالم پيامبر صلي اهللا عليه وسلم بر خالف حكمت استنباط شود بايد آن اسـتنباط و فهـم   

صلي اهللا عليه وسلم اشـتباه   را متهم بدانيم و يقين داشته باشيم كه فهم ما از سخن پيامبر
البته معناي اين سخن چنين نيست كه احاديث پيامبر صلي اهللا عليه وسلم را با هر ، است

البته قواعد كلـي  ، چون عقلها قاصر است، يابيم قياس كنيم چه از عقل و فهم خود در مي
 گيرد. در شريعت وجود دارد كه بطور خاص مسايل فردي را در بر مي

وا «فرمايد:  اهللا عليه وسلم مي پيامبر صلي ءُ بْدَ ــالَ تَ ا الْ ـإِذَ مِ فَ ـالَ  بِالسَّ ـارَ الَ النَّصَ ودَ وَ يَهُ

هِ  يَقِ وهُ إِىلَ أَضْ طَرُّ يقٍ فَاضْ مْ يفِ طَرِ هُ دَ يتُمْ أَحَ قِ  :»لَ

را  هـا  آن، برخورد كرديد ها آندر مسيري با  هرگاهو ، به يهود و نصاري سالم نكنيد( 
 ترين قسمت راه عبور كنند).  تنگمجبور كنيد كه از 

ميدان ندهيد. و خودتان را در تنگنا  ها آنيعني: وقتي در راهي با شما روبرو شدند به 
تان ادامه دهيد در صورتي كه نياز بود كسي در مسير راه در تنگنا  قرار ندهيد؛ بلكه به راه

است كه رفتار پيامبر صـلي  در تنگنا قرار گيرند نه شما مسلمانان. بديهي  ها آنقرار گيرد. 

                                                            
 وا سابق تخريجش گذشتدر فتا -1
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كافري را ببيند برايش مزاحمت ايجاد كند تـا او را بـه    هرگاهاهللا عليه وسلم اين نبود كه 
پيامبر صلي اهللا عليه وسلم و اصحاب در مدينه با يهوديان چنين رفتـاري  ، ديوار بچسباند

 كردند. نمي كرد و اصحاب رضي اهللا عنهم پس از فتح شهرها با كفار چنين رفتار نمي
ميـدان هـم ندهيـد     هـا  آنكه نبايدآغازگر سالم باشـيد بـه    چنان منظور اين است: هم 

تان ادامه دهيـد و اگـر    وهرگاه با شما روبرو شدند متفرق نشويد.تا عبور كنند بلكه به راه
، بگذاريد آنان تحت فشار باشـند نـه شـما. در ايـن حـديث     ، در راه تنگي و فشاري آمد

بلكه اظهار عزت براي فرد مسلمان است تا ، فر از اسالم شود نيسترفتاري كه موجب تن
 در برابر احدي جز پروردگارش كرنش نكند.

 )38-3/39( مجموع فتواي ورسائل.-شيخ ابن عثيمين

 ] حكم سالم كردن به كافر و جواب سالمش180[

هايشـان   ي روابط غرب و شرق كه كفار با اختالف ملـت  : در اين زمان در نتيجه1س
كننـد   به روش اسالمي ما را سـالم مـي   كه در برخورد با ما كنيم مشاهده مي، بيشتر هستند

 ي ما در برابر اينان چيست؟ وظيفه

وا «فرمايد:  : پيامبر صلي اهللا عليه وسلم مي2ج ءُ بْـدَ ــالَ تَ مِ الْ ـالَ  بِالسَّ ـارَ الَ النَّصَ ودَ وَ يَهُ

ا يقٍ فَ مْ يفِ طَرِ هُ دَ يتُمْ أَحَ قِ ا لَ إِذَ هِ فَ يَقِ وهُ إِىلَ أَضْ طَرُّ  :)312F1(»ضْ

آنـان    ه بـا  در را هرگـاه گـر سـالم نباشـيد و     در برخورد با يهود و نصارا شما آغـاز ( 
 كنند). ه عبور ترين قسمت را را مجبور كنيد كه از تنگ ها آن، روبروشديد

ــلُ «فرمايــد:  پيــامبر صــلي اهللا عليــه وســلم مــي مْ أَهْ ــيْكُ لَ ــلَّمَ عَ ا سَ ـــإِذَ ــوا كِتَ الْ ولُ قُ ابِ فَ

مْ  يْكُ لَ عَ  : )313F2(»وَ

 : و عليكم). بگوييد  ها آندر جواب به ، كرد سالم  شما  كتاب بر  هرگاه [كسي از] اهل( 

                                                            
 )178تخريجش گذشت در فتاوا ( -1
 )178تخريجش گذشت در فتاوا ( -2
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ولي حكم بقيه ي كفـار   هستند   و نصاري كتاب يهود    دانيم اهل كه ما مي چون تا جايي 

وجـود   هـا  آنبـين   همانند حكم يهود و نصاري است چرا كه دليلـي بـراي فـرق    اين  در  
 ندارد.

واجـب اسـت جـواب او را بـا     ، كند و هرگاه سـالم كـرد   بطور مطلق كافر سالم نمي
»كُملَيعه باشـيم و اشـكالي    ي پيامبر صلي اهللا عليه وسلم عمل كرد ه بدهيم تا به فرمود »و

ـ  ها آنكه سالم كرد به  بعد از اين، ندارد ؟  دبگوييم حالت چطور است؟ يا بچه ها چطورن
اند. بويژه زماني كه مصـلحت اسـالمي    بعضي از علما مانند: ابن تيميه اين را جايز دانسته

ايش تـا دعـوت   بـر  ميمانند ترغيب فرد به اسالم و عادي شدن مسايل اسال، در كار باشد
 اسالمي را قبول نمايد و به آن تمايل پيدا كند.

﴿ فرمايد: چون اهللا مي                         

     ﴾ :۱۲۵[النحل[ 

بـه روشـي كـه     هـا  آنبا حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعـوت نمـا و بـا    «
 .»نيكوتر است گفتگو و مناظره كنيد

 ﴿ فرمايد: و مي                        

   ﴾ :۴۶[العنکبوت[ 

مگـر كسـاني كـه از آنـان     ، با اهل كتاب جز با روشي كه نيكوتر است مجادله نكنيد«
 .  »ستم كردند

آنـان مـا را سـالم     هرگـاه آيا اشكالي ندارد ما آغاز كننده سالم به كفار باشيم و :2س
 را بدهيم؟ ها آنجواب كردند چگونه 

مسـلمان نيسـتند لـذا    ، آينـد  كساني كه از طرف شرق و غرب به سوي مـا مـي   :2ج 
 را با سالم آغاز كنيم. ها آندرست نيست كه صحبت با 
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وا «فرمايد:  صلي اهللا عليه وسلم مي پيامبر ءُ بْدَ ـالَ تَ مِ الْ الَ  بِالسَّ ارَ الَ النَّصَ ودَ وَ  :)314F1(»يَهُ

پاسـخ   ها آن، ما را سالم كردند ما هم مانند هرگاهسالم نكنيد) و  به يهود و نصاري( 
 دهيم. مي

   ﴿ : فرمايد مي تعالىچرا كه اهللا           ﴾

  ]۸۶[النساء: 
همان گونه پاسخ  يا ال اقل به، هرگاه به شما سالم كنند پاسخ آن را بهتر از آن بدهيد«

 .  »گوييد
 باشد از دو حال خارج نيست.» عليكم السالم«با اين جمله  ها آناگر سالم وتحيه ي 

و يـا  » عليكم السالم«و ما بايد بگوييم » السالم عليكم«حالت اول: آن را با الم بگويند 
 »وعليكم«بگوييم 

فقـط مـا بايـد    » م علـيكم السـا «وگفتند: ، الم را تلفظ نكردند ها آنحالت دوم: اما اگر 
آمدنـد و ايشـان را ايـن     يهود به خدمت پيامبر صلي اهللا عليه وسلم مي» وعليكم«بگوييم 

كه به معناي مرگ اسـت و  » السام« –بدون تلفظ الم » السام عليكم«كردند  طور سالم مي
قصدشان بددعايي براي پيامبر صلي اهللا عليه وسـلم بـود. پيـامبر صـلي اهللا عليـه وسـلم       

. يعني: مرگ بر خودتان باد! و ايـن حكـم   )315F2(»وعليكم«بگوييم  ها آنستور داد در جواب د
 پيامبر صلي اهللا عليه وسلم) است.( مطابق با سنت

پيامبر صلي اهللا عليه وسلم مـا را از آن منـع   ، كه ما آغازگر سالم به كفار باشيم اما اين
 فرموده است.

 )98و2/97( مجموع الثمين -شيخ ابن عثيمين

] پاسخ كسي كه بگويد: السالم علي من اتبع الهدي: سالم بركسي كه از حق پيروي 181[
  كند.

                                                            
 )178تخريجش گذشت در فتاوا ( -1
 )178تخريجش گذشت در فتاوا ( -2
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دي«گونه سالم كرد  اگر كسي مسلماني را اين س: بَـع اهلـُ حكمـش   »السالم عيل من اتَّ

 چگونه سالم كند.، كه كافر و مسلمان مخلوط است چيست؟شخص به اهالي محلي

سالم كنـد.   »السالم عيل من اتبع اهلدي«سلماني را با جايز نيست كه فرد مسلمان م ج:

هايي كه بـه   چون اين جمله را پيامبر صلي اهللا عليه وسلم براي افراد غير مسلمان در نامه
 »السالم عليكم«برد. به برادر مسلمانت بگو:  به كار مي، نوشت سران كفر مي

بركسي كه از حق پيروي كند. يعني: سالم » السالم عيل من اتبع اهلدي«اما اگر بگويي: 

 كند.   معناي سخن اين است كه برادرت از حق پيروي نمي
السـالم  «اگر مسلمانان و نصاري دريك جـا بودنـد همـان سـالم معمـول را بگويـد:       

 و هدفش فقط مسلمانان باشد.» عليكم
 )3/35( -مجموع فتاوي و رسائل -شيخ ابن عثيمين

 داري و نيكوكاري امانت، ] حكم وصف كفار به صداقت182[

 رد؟دا ميامانت داري و نيكوكاري چه حك، توصيف كفار به راستي س:

خيانت و... بيشتر از آنچه ، پيمان شكني، اين ادعا اگر درست باشد با آن كه دروغ ج:
، وجود دارد ايـن واضـح اسـت    ها آنشود در  كه دربرخي از كشورهاي اسالمي ديده مي

دهـد و   چيزي است كه اسـالم بـه آن دعـوت مـي      نحتي اگر اين حرف درست باشد اي
پـاداش و ثـواب هـم    ، مسلمانان به داشتن اخالق نيكو شايسته ترند تا بـا اخـال ق نيـك   

 كسب كنند.
تا مـردم  ، هاي مادي است اما هدف كفار از صداقت در معامله بدست آوردن منفعت-

 را به طرف خود جلب كنند.
كند عالوه برمسئله ي مادي امـر   ين اخالق ميليكن وقتي مسلمان خود را مزين با چن

شرعي را نيز در نظر دارد كه محقق شدن ايمان و دريافت پاداش از اهللا اسـت و داشـتن   
 ي بين مسلمان و كافر است. اخالق خوب اخالق شاخصه
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اما آنچه به نام صداقت در كشورهاي غربي يا شرقي گمان وجود دارد اگر درست 
زي است كه در ميان بديهاي بسياري وجود دارد. حتي اگر چنين عمل بسيار ناچي، باشد

باشد مشركين و كفار حق آن ذاتي را كه حقش بزرگترين حقهاست منكر شدند و شرك 

﴿ فرمايد: است كه مي تعالىورزيدند و آن ذات اهللا        ﴾

 .»همانا شرك ظلم بزرگي است« ]۱۳[لقمان: 
هايشان اندك و  كفر و ظلم، اينان هرچه از اعمال خير داشته باشند در كنار گناهان لذا

 نيست. ها آنبه اين ترتيب هيچ خيري در ، ناچيز است
 )3/23/24( مجموع فتاواي ورسائل -شيخ ابن عثيمين

 ] حكم تبريك گفتن اعياد نصاري183[

 چيست؟، ي تبريك گفتن عيد نصاري ديدگاه اسالم درباره س:
تبريـك   هـا  آنهـا و عيدهايشـان را بـه     ام جشن ام نصراني است خاله ي خاله همسايه 
يند.آيا اين درسـت اسـت كـه    گو ميام تبريك  نيز متقابال عيد ما را به خاله ها آن، يدگو مي

هاي يكديگر را تبريـك بگوينـد.    نصراني به مسلمان ومسلمان به نصراني عيدها و جشن
 پاسخ را مرقوم فرماييد.، داهللا به شما جزاي خير ده

چرا كه اين كار ، تبريك بگويد ها آناعياد نصاري را به ، براي مسلمان جايز نيست ج:
 ايم. كه ما ازآن نهي شده نوعي همكاري در گناه است

﴿ فرمايد: مي  تعالىاهللا            ﴾ :۲[املائدة[ 

 .»و تعدي همكاري ننماييد هرگز در راه گناه«
اعالن رضايت از ، ها آندر پي جلب دوستي ، دوستي با نصاري، در حقيقت اين عمل

دشمني و تنفر نسبت ، بلكه اظهار عداوت، شان است. لذا جايز نيست و شعائر ديني ها آن
را  معبودان ديگـري  تعالىكنند و با او  با اهللا دشمني مي ها آنواجب است. چراكه  ها آنبه 

 دهند. دانند و براي او فرزند و همسر قرار مي شريك مي
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  ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                

                                  

               ﴾]۲۲مجادله: الْـ[ 

يـابي كـه بـا دشـمنان اهللا و      هيچ قومي راكه ايمان به اهللا و روز رستاخيز دارند نمـي «
ـ           ا رسول صلي اهللا عليه وسـلم دوسـتي كننـد هرچنـد پـدران يـا فرزنـدان يـا بـرادران ي

هايشان نوشته و با روحـي   خويشاوندانشان باشند.آنان كساني هستندكه اهللا ايمان را بر دل
 .  »را تقويت نموده است ها آناز جانب خود 

 ﴿ فرمايد: مي تعالىو اهللا                   

                               

             ﴾]۴ممتحنه: الْـ[  

، جـود دارد  و، دنـد كـه بـا او بو   براي شما سرمشق خوبي در زندگي ابراهيم وكساني«
كنيـد.   درآن هنگام كه به قوم [مشرك]خودگفتند: ما از شما وآنچه غير از اهللا عبـادت مـي  

مانسبت به شما كافريم و ميان ما و شـما عـداوت و دشـمني هميشـگي آشـكار      ، بيزاريم
 .»است تا آن زمان كه به اهللا ايمان بياوريد

 آله و صحبه و سلمو باهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و 
 )3/313( انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] تبريك گفتن عيد كريسمس184[

اين عيد را به ما  ها آن  رد؟ وقتيدا ميتبريك گفتن عيد كريسمس به كفار چه حك س:
كـه بـه همـين     هـا  آنرا چگونه بدهيم؟ آيا رفتن بـه مجـالس    ها آنجواب ، تبريك گفتند

چنين كاري را بـدون قصـد انجـام     انساندرست است؟ آيا اگر ، شود مناسبت برگذار مي
انجـام ايـن كـار بصـورت     ، شـرم ، اش سـازش  شود؟ حـال كـه انگيـزه    گناهكار مي، دهد

 جايز است؟ ها آنآيا مشابهت به ، ناخواسته يا ديگر اسباب باشد
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به اتفاق حرام است. ابـن   ها آنتبريك گفتن عيد كريسمس يا ديگر عيدهاي ديني  ج:
(در كتاب احكـام اهـل ذمـه   » اهللا عليه رحمه«قيم 

316F

ايـن مطلـب را نقـل كـرده اسـت و       )1
 يد:گو مي

يشان  مانند: تبريك عيد و روزه، به اتفاق حرام است، تبريك گفتن شعائر مختص كفار
 ها. كه بگويد عيد بر شما مبارك! و يا اين عيد بر شما مبارك باد! و مانند اين

چنـين  ، ايـن عمـل از محرمـات اسـت    ، از كفر سالم بمانـد  تبريك)( اين  اگر گوينده
حتـي گنـاهش در نـزد اهللا    ، ي بـر صـليب اسـت    ي تبريك بخاطر سجده تبريكي به منزله

زنا و.... ، قتل، خواري از تبريك گفتن بخاطر شراب، تر اش بر اهللا سخت بزرگتر و دشمني
 است.

شـوند   چنـين گناهـاني مـي   بسياري از كساني كه از دين آشنايي ندارند مرتكب ايـن  
بـدعت يـا   ، گنـاه  ي دهنده  خبر است و اگر كسي بر انجام كه از زشتي عملش بي درحالي

 قرار داده است. تعالىخودش را در معرض خشم و غضب اهللا ، كفر تبريك بگويد
حرام است وآنچه را كه ابن قيم ذكر كرده است مؤيد همـين  ، تبريك اعياد ديني كفار

و رضـايت) وي بـه   ( بريك گفتن نوعي اقرار بر شعائر كفر و تأييـد چون ت، مطلب است
امـا بـراي فـرد    ، قلباً چنين كفـري را بـراي خـود نپسـندد     هرچند، نفع عقيده آنان است

، را به كسـي ديگـر تبريـك بگويـد     ها آنمسلمان حرام است كه شعائر كفر را بپسندد يا 
 پسندد و... اين را نمي تعالىچون اهللا 

 ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                   

        ﴾ :۷[الزمر[ 

نياز اسـت و هرگـز كفـر را بـراي بنـدگانش       اگر كفران [نعمت] كنيد اهللا از شما بي«
 .»پسندد را براي شما مي پسندد و اگر شكر او را به جا آوريدآن نمي

                                                            
 )1/441احكام اهل الذمه  ( -1
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﴿ فرمايد: واهللا مي                    

      ﴾ :۳[املائدة[ 

امروز دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمـام نمـودم و اسـالم را بـه     «
 .»ن] شما پذيرفتمعنوان آيين [جاودا

تبريك گفتن عيد به آنان چه با فرد مسلمان همكار باشند يا نباشند؛ حرام است. حتي 
شان را بدهيم؛ چرا كه از اعيـاد   اگر اعيادشان را به ما تبريك گفتند ما نبايد جواب تبريك

يـا  چرا كه اين عيـدها  ، نيست تعالىكه مورد تأييد اهللا   عيدي است ها آنما نيست و عيد 
 تعـالى شان نبوده لذا بدعت است و يا مشروع بوده و به وسيله دين اسالم كه اهللا  در دين

منسـوخ گرديـده   ، محمد صلي اهللا عليه وسلم را با آن براي تمام بنـدگان مبعـوث كـرده   
 است.

﴿ فرمايد: مي تعالىو در اين رابطه اهللا                      

        ﴾ :۸۵[آل عمران[ 

هر كس جز اسالم ديني براي خود انتخاب كند از او پذيرفته نخواهـد شـد و او در   «
 .»كاران است آخرت از زيان

شان به اين مناسبت حرام است چون  به اين ترتيب براي فرد مسلمان اجابت دعوت
[در اين عمل  ها آنبزرگتر است چرا كه مشاركت با  ها آنك گفتن به اين عمل از تبري

ناجايز] است و هم چنين بر مسلمان تشبيه به كفار در برگذاركردن جلسات به اين 
تعطيل كردن كارها و... ، غذا دادن، ها يا رد و بدل كردن هدايا يا توزيع حلوا مناسبت

وَ «فرمايد:  هللا عليه وسلم ميبه دليل اين كه پيامبراهللا صلي ا، حرام است هُ ومٍ فَ بَّهَ بِقَ ن تَشَ مَ

م نهُ  :)317F1(»مِ

 است). ها آنهركس خودرابه قومي تشبيه كند از( 

                                                            
 )159تخريجش گذشت در فتاوا  ( -1
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يد: گو مي. )318F1(»خمالفة اصحاب اجلحيم، اقتضاء الرصاط املستقيم«ابن تيميه در كتاب 

شان  لدر بعضي از اعيادشان موجب شادي و سرورآنان در عمل باط ها آنمشابهت به «
 »گردد و... مي

را به طمع بياندازد تا فرصت را غنيمت بشمارند و ضعفا را بـه   ها آنحتي چه بسا كه 
هر كس چيزي از اين گونه اعمال را انجام دهد گناهكاراست فرقي نـدارد  ، ذلت بكشانند

از روي شرم يا ديگر اسباب باشد. چون اين سازش با كفار ، دوستي، كه به خاظر سازش
شـان   است و از اسباب تقويت روحي كفار است و موجب افتخار كردن به ديـن  در دين

 گردد. مي
توفيق ثبات در ديـن   ها آنبه ، شان را عزت دهد خواهيم كه مسلمانان و دين از اهللا مي

 شان را عنايت فرمايد كه او قوي و عزيز است. و ياري عليه دشمنان
 )3/44( مجموع فتاواي و رسائل -شيخ ابن عثيمين

 ] تبريك به قدوم و ورود كافر185[

روحـاني و عـالم نصـراني) بـروم و     ( آيا برايم جايز است كه به مالقات كشـيش  س:
 رسيدن و بازگشت سالم او را تبريك بگوييم؟

رفتن به استقبال كافر هنگام بازگشت از سـفر و تبريـك گفـتن رسـيدن و سـالم       ج:

الَ « فرمايد: اهللا عليه وسلم ثابت است كه ميزيرا از پيامبر صلي ، جايز نيست، كردن كافر

وا  ءُ بْدَ ـتَ هِ الْ يَقِ وهُ إِىلَ أَضْ طَرُّ يقٍ فَاضْ مْ يفِ طَرِ هُ دَ يتُمْ أَحَ قِ ا لَ إِذَ مِ فَ الَ  بِالسَّ ارَ الَ النَّصَ ودَ وَ  )319F2(»يَهُ

 هـا  آنرا در مسيري ديديد عرصه را بـر   ها آنيهود و نصاري را سالم نكنيد و هرگاه (
 يد).تنگ كن

اما رفتن پيامبر صلي اهللا عليه وسلم به ديدن يهودي آن مريض بدين سبب بود كه آن 
كـرد. وقتـي مـريض     يهودي خدمتكاري بود كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم را خدمت مي

                                                            
 )219اقتضاء صراط مستقيم،ص ( -1
 )178تخريجش گذشت درفتاوا ( -2
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پيـامبر  ( شد پيامبر صلي اهللا عليه وسلم به عيادتش رفت تا اسـالم را بـر او عرضـه كنـد    
و) اين كار را كرد و آن يهـودي اسـالم آورد. ايـن كـه پيـامبر      صلي اهللا عليه وسلم رفت 

كجـا وآن  ، رود تا اسالم را بـر او عرضـه كنـد    صلي اهللا عليه وسلم به عيادت مريض مي
اش  رود تا به سالمت رسيدنش را تبريك بگويد و روحيـه  فردي كه به زيارت كشيش مي

ط فرد جاهل يا هواپرست قياس جز توس، برد كجا؟ قياس اين مورد به يكديگر را باال مي
 صورت نمي پذيرد.

 )3/47( مجموع فتاواي ورسائل-شيخ ابن عثيمين

 به نصارا، هاي حاوي آيات قرآني ] دادن كتاب186[

هايي را كه درآن آيـات قرآنـي بـه زبـان عربـي و ترجمـه ي        توانيم كتاب آيا مي س:
 ختيار نصاري بگذاريم؟كند در ا انگليسي نوشته شده و وحدانيت اهللا را اثبات مي

، آيات قرآني براي اسـتدالل بـر احكـام     ها آنهايي را كه در  بله جايز است كتاب -ج
، توحيد و...نوشته است را به نزد نصاري بگذاري برابر است كه عربي يا انگليسـي باشـد  

ه يا به عاريه دادن كتاب ب ها آنچرا كه گذاشتن كتاب نزد ، بلكه اين كار قابل تقدير است
اين نوعي تبليغ و دعوت به سوي اهللا اسـت و  ، شود كه آن را مطالعه كنند باعث مي ها آن

ي اين كار پاداش داده خواهد شد به شرطي كه در كارش اخـالص داشـته    دهنده به انجام
 باشد.

 )2/75( انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ز است؟به كشورهاي خارجي جاي، ] آيا فرستادن قرآن بوسيله پست187[

در اين شهر افراد غربي و... زنـدگي  ، ي پست در ايام حج هستم من مسئول اداره س:
، قـرآن بـا حجـم متوسـط گذاشـته شـده       ها آنگاهي اوقات ظروفي راكه داخل ، كنند مي
بفرستند...آيا فرستادن قرآن ، شان كافر است آورند تا به كشور غيرعربي كه اغلب مردم مي

ـولَ « باآن كه در بخاري بروايت ابن عمر آمده كه: به كشور كفار جايز است سُ  اللَّــهِ أَنَّ رَ
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رَ بِ  صلی اهللا عليه وسلم افَ سَ َى أَنْ يُ ــهنَ ضِ الْ آنِ إِىلَ أَرْ رْ ــقُ وِّ الْ دُ پيـامبر صـلي اهللا عليـه    « )320F1(»عَ

 »  وسلم از بردن قرآن به سرزمين دشمن نهي كرده است.

 وبعد:، عيل حممد و عيل آله و صحبه و الصالة و السالم، احلمد هللا وحده ج:

كند كه در كشور عربي باشد يـا   فرقي نمي، فرستادن قرآن براي مسلمان اشكالي ندارد
زيرا در چنين حالتي بـه دسـت كفـار    ، غيرعربي و اهل آن مسلمان باشند يا غير مسلمان

 فرستاده نشده است. ها آنچون براي ، رسد نمي
جنگ با مسلمانان است يا امنيت براي قـرآن نيسـت   اگر قرآن به كشوري كه در حال 

گيرنـد يـا از    فرسـتند مـي   بدين صورت كه كفار قرآن را از فردي كه قرآن را به وي مـي 
گيرند در چنين صورتي به خاطر عمل به حديث صـحيح كـه در سـؤال     مأمور پست مي

 جايز نيست. ها آنآمده فرستادن قرآن به آن مك
  علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلمو باهللا التوفيق و صلي اهللا

 )3497( انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا فتواي شماره

 ي قرآن ] حكم دست زدن كافر به ترجمه188[

آيـا دسـت زدن كـافر بـه آن جـايز      ، نزد من قرآن كريم با ترجمه انگليسي است س:
 است؟
ـ  دست زدن كافر به ترجمه قرآن كه به زبـان انگليسـي يـا دي    ج: ، اسـت  هـا  آنگـر زب

وضـو بـه    لذا اگر كافر يا فرد بي، تفسير و مفاهيم قرآن است، چون ترجمه، اشكالي ندارد
اشكالي ندارد. چون ترجمه در حكم قرآن نيست؛ بلكـه تفسـير اسـت و    ، آن دست بزند

، هـاي حـديث   هاي تفسير قرآن بدون وضو اشكالي ندارد و نيز كتاب دست زدن به كتاب
 همين حكم را دارد. واهللا ولي التوفيقفقه و يا عربي 

 )115-ص-45( مجلة البحوث اإلسالميةشماره -شيخ ابن باز

 ] حكم ورود غير مسلمان به مسجد و داخل شدن مسلمان به معبد كفار189[
                                                            

 )1869)،ومسلم (2990بخاري ( -1
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: ورود غير مسلمان به مسجد يا مصالي مسلمانان خـواه بـراي نمـاز يـا شـنيدن      1س
 رد؟دا ميسخنراني چه حك

به اين سؤال پاسـخ داديـم) مـتن آن بـه     ( )2922( ر پاسخ فتواي شمارهتر د : پيش1ج
قرار ذيل است: بر مسلمانان حرام است كه كسي از كفار را به مسجدالحرام يـا سـرزمين   

 حرم راه دهند.

﴿ فرمايد: زيرا اهللا مي                    

         ﴾ :۲۸[التوبة[  

نزديـك  ، پس نبايـد بعـد از امسـال   ، اند ايد مشركان نجس كه ايمان آورده اي كساني «
 .  »مسجدالحرام شوند

اند. چون دليلي برمنع آن وجود  برخي از فقها جايز دانسته، ي ديگر مساجد اما درباره 
اما قول صحيح اين است ، يند: حرام استگو ميقياس به مسجدالحرام ندارد اما بعضي با 

ماننـد گـوش دادن بـه    ، ورود كافر به مسجد به خـاطر نيـاز  ، كه به دليل مصلحت شرعي
دهد يا به خاطر نياز به نوشيدن آب  سخنراني كه چه بسا وي را به قبول اسالم دعوت مي

 جايز است.، وارد مسجد شود
يـا گـوش    هـا  آنبه معبد كفار براي حضور در مراسم عبادي  : ورود فرد مسلمان2س

 رد؟دا ميراني و... چه حك دادن به سخن
 هـا  آنچون موجـب افـزايش جمعيـت    ، : ورود مسلمان به معبد كفار جايز نيست2ج

وال « يـد: گو مـي گردد و به دليل روايتي كه بيهقي بـا اسـناد صـحيح آورده كـه عمـر       مي

لُوا عيل املرشكني يف تَ  همدخُ هم و معابِدِ خطَةَ تنزل عليهم،  كنائِسِ  )321F1(»فإن السَّ

نـازل   هـا  آنداخـل نشـويد چـون خشـم اهللا بـر     ، بر مشركين دركليساها و معابدشان«
 »شود مي

                                                            
اقتضاء صراط مسـتقيم  «) و نگا 1609) و عبدالرزاق در مصنف  (18640) (9/234بيهقي در سنن كبري  ( -1

 )25/125) و نيز مجموع الفتاوا  (1/182،199شيخ اال اسالم  (» 
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، بـه سـوي اهللا باشـد    هـا  آناما اگر مصلحت شرعي در كار باشد و يا بـراي دعـوت    
 اشكالي ندارد.

 حمد و آله و صحبه و سلمو باهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا م
 )7، 2/77( -انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا 

 ] نماز خواندن درخانه ي نصاري190[

(ي فـردي نصـراني هسـتم    بعضي وقتها كه من در خانه س:
322F

، رسـد  وقـت نمـاز مـي    )1
، خوانم آيا نمـازم در خانـه نصـراني    كنم و نماز مي ي مخصوصي كه دارم پهن مي سجاده

 صحيح است؟
اهللا بر عالقه ي شما در اطاعت و عبـادت بيفزايـد. بـه    ، نماز تو صحيح است -بله ج:

 خصوص در به جا آوردن نمازهاي پنجگانه در اول وقت.
مهم اين است كه در اداي نماز جماعت حريص باشـي و در آبـاد كـردن مسـاجد تـا      

 جايي كه توان داري كوتاهي نكني.
 )2/76( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

دوست من يا خنديدن به روي غير مسلمان براي جلب ، ] حكم گفتن: برادر من191[
 چيست؟، ها آندوستي 

رفيق و خنديدن به روي كفار به ، و نيز گفتن دوست، گفتن برادر به غير مسلمان س:
 رد؟دا ميچه حك، هدف جلب دوستي

يا رضاعي باشد؛ چون مگر برادر نسبي ، حرام است، به غيرمسلمان» برادر«گفتن  ج:
ماند. لذا  زماني كه اخوت و برادري نسبي و سببي منتفي باشد فقط برادر ديني باقي مي

كه ، كنيم آيد وقول نوح عليه السالم را يادآوري مي كافر برادر ديني به شمار نمي

                                                            
قتضاء صراط مسـتقيم  ا«) و نگا 1609) و عبدالرزاق در مصنف  (18640) (9/234بيهقي در سنن كبري  ( -1

 )25/125) و نيز مجموع الفتاوا  (1/182،199شيخ اال اسالم  (» 
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﴿ فرمايد: مي                    

                  ﴾ :۴۶ – ۴۵[هود[ 

و وعـده تـو   ، پروردگارا! پسرم ازخاندان من اسـت ، نوح به پروردگارش عرض كرد«
او از اهـل   [اهللا فرمود:]، ي حكم كنندگان برتري [درباره خاندانم] حق است و تو از همه

 .»تو نيست اونتيجه عمل غيرنيكو است
اما گفتن دوست و رفيق به سبب ندانستن اسمش هنگـام صـدا زدن اشـكالي نـدارد.     

 خواهد به او دوست و نزديك شود. ولي اگر هدفش معناي اين جمالت باشد و مي

  ﴿ فرمايد: اهللا در اين باره مي               

                               ﴾ :ادلها]

۲۲[ 
يابي كه با دشمنان اهللا و  نمي، هيچ قومي را كه ايمان به اهللا و روز رستاخيز دارند«

 .»شان باشند پدران يا فرزندان يا برادران يا خويشاوندان هرچندنند رسولش دوستي ك
آميزي كه به قصـد دوسـتي بـه كـار      براي فرد مؤمن جايز نيست كه با كلمات محبت

، كافر را مورد خطاب قرار دهد. و نيز تبسم به روي كافر به هدف جلب دوستي، رود مي
 جايز نيست.، همان طور كه از آيه مشخص است

 )254، 253( –فتاواي عقيده  -بن عثيمينشيخ ا

 كند. ] حكم كسي كه با كفار كار مي192[

 چه نصيحتي براي ايشان داريد؟، كند شخصي با كفار كار مي س:

كنيم كه با كفار كار نكند و در پي كاري باشد كـه در آن   اين برادر را نصيحت مي ج:
نباشد. البتـه ايـن   ، ين اسالم دارندكساني كه ديني غير از د، كسي از دشمنان اهللا و رسول

زماني است كه چنين كاري برايش ميسر شود اما در صورت ميسر نشدن اشكالي نـدارد.  
محبت و مواالت ، دهد. اما به شرطي كه دوستي چون هر كس كار را براي خود انجام مي

سـت  ها آنو به آنچه در شريعت مانند سالم كردن و جواب سـالم  ، در قلبش نباشد ها آن
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بـه  ، هاي آنان حاضر نشود بر جنازه، هاي آنان را تشييع نكند پايبند باشد و همچنين جنازه
 تبريك نگويد. ها آننرود و به  ها آنمراسم اعياد 

 )255( فتاوي عقيده ص -شيخ ابن عثيمين

به اميد مسلمان  ها آن] حكم نشست و برخاست با كفار و به نرمي رفتار كردن با 193[
 شان شدن

به اميـد مسـلمان    ها آنحكم نشست و برخاست با كفار و به نرمي رفتار كردن با  س:
 چيست؟، شان شدن

 هـا  آنشكي نيست كه بايد مسلمان نسبت به دشمنان اهللا بغض داشـته باشـد و از    ج:
 شان است. بيزاري بجويد چون اين روش رسوالن و پيروان

 ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                    

                               

             ﴾ :۴[املمتحنه[ 

شما سرمشق خوبي در زندگي ابراهيم و كساني كه با او بودند وجـود دارد در   براي«
، كنيـد  مشرك) خود گفتند: مـا از شـما وآنچـه را كـه عبـادت مـي      (آن هنگام كه به قوم 

بيزاريم؛ ما نسبت به شما كافريم و ميان ما و شما عـداوت و دشـمني هميشـگي آشـكار     
 .»ي كه تنها به اهللا ايمان بياوريدشده است تا آن زمان

  ﴿ فرمايد: و مي                 

                                   

            ﴾ :ادله۲۲[ا[ 

يـابي كـه بـا دشـمنان اهللا و      هيچ قومي را كه ايمان به اهللا و روز رستاخيز دارند نمي«
شـان باشـد.آنان    پدران يا فرزندان يا برادران يا خويشاوندان هرچندرسولش دوستي كنند 
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را  هـا  آنهايشان نوشته و با روحـي از جانـب خـود     ان را بر دلكساني هستند كه اهللا ايم
 »تقويت فرموده است

بنابراين بر هيچ مسلماني روا نيست كه در قلبش محبت و دوستي دشمنان اهللا را كـه  
 جاي دهد.، در واقع دشمنان خود اوست

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                    

                    ﴾ :۱[املمتحنه[ 

شـما  ، ايد دشمن من و دشـمن خـود را دوسـت نگيريـد     اي كساني كه ايمان آورده«
كـافر  ، ق بـر شـما آمـده   در آنچـه از حـ   هـا  آنكه  كنيد در حالي محبت مي ها آننسبت به 

 .»اند شده
، اشكالي ندارد، ها آناما به نرمي رفتار كردن مسلمان به خاطر طمع در اسالم و ايمان 

 هـا  آننا اميد شد با  ها آنها براي اسالم است. اما اگر از  چون از باب به دست آوردن دل
 داشته باشد.، ستها آنرا كه در خور شأن  همان رفتاري

احكـام اهـل   «هـاي علمـا بـه ويـژه كتـاب       صورت تفصيلي در كتابو اين بحث به 
 وجود دارد.، ابن قيم جوزي»الذمة

 )3/31( مجموع فتاوا ورسائل -شيخ ابن عثيمين

 »دانند غربيها اسالم را ناپسند نمي«] حكم گفتن 194[

هـا اسـالم و مسـلمانان را ناپسـند      ي كسي كه معتقد است غربـي  نظر شما درباره س:
بـا مصـالح مـا     ها آنكنند اگر مصالح  بر حسب مصالح خود زندگي مي ها آند اما دانن نمي

هاي مـا مخـالف باشـد آن     هاي آنان با مصلحت يكي باشد با ما هستند ولي اگر مصلحت
 چيست؟، وقت عليه ما هستند

به نظر من اين نظريه اشتباه است چون غربيها افرادي را كه به كشورهاي مسلمان  ج:
دانستند اينان  اسالم را ناپسند نمي ها آناگر ، كنند كمك مي، آيند دين نصارا مي براي تبليغ

 كردند. شان كمك نمي را در پخش دعوت باطل
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پرست فقـط بـه دنبـال مصـالح      شكي نيست كه بسياري از آنان به ويژه رهبران مادي
لح مـادي  فقط بـه دنبـال مصـا    ها آنشان اديان اهميت چنداني ندارد.  خود هستند و براي

اسـالم را دوسـت ندارنـد و حتـي ناپسـند       ها آنپس با اين وجوداز نظر ما ، خود هستند
هـاي   كننـد تـا درسـرزمين    چرا كه شرايط را براي دعوتگران نصراني فراهم مـي ، دانند مي

 كنند را كمك مي ها آناسالمي به فعاليت و تبليغات بپردازند و 
 فتوا با امضاي شيخ ابن عثيمين 

 گونه از آنچه كفار دارند بدون اين كه مرتكب عمل ناروا شويم؛ استفاده كنيم؟] چ195[

چگونه از آنچه كفار دارند استفاده كنيم بدون اين كه مرتكـب عمـل نامشـروعي     س:
 شويم؟آيا مصالح مرسله در اين نقشي دارد؟

سـيم  دهند بـه سـه دسـته تق    كفار) انجام مي(، آنچه را كه دشمنان ما و دشمنان اهللا ج:
 شود: مي

 صنعت و فنون سوم:ها)  رسم(عادات  دوم:عبادات  اول:
عبادات: بديهي است كه براي هيچ مسلماني جايز نيست در عبادت با كفار مشـابهت  
داشته باشد لذا هر كس در عبادت با كفارمشابهت داشته باشد درخطر بزرگـي قـرار دارد   

 م شود.و چه بسا كه منجر به كفر و خروج از دايره ي اسال
 حرام است. ها آنها): مانند لباس وغيره نيزمشابهت با  رسم( اما در عادات 

م«فرمايد:  زيرا پيامبر صلي اهللا عليه وسلم مي  نهُ وَ مِ هُ ومٍ فَ بَّهَ بِقَ ن تَشَ  :)323F1(»مَ

 ست).ها آند از كن ميهركس خود را شبيه قو(
ندارد آنچـه را كـه    اشكالي، اما صنعت و فنون كه درآن منفعت و مصالح عموم است

اختراع كردند ياد بگيريم و مورد استفاده قرار دهيم از نوع تشبيه به كفار نيسـت از   ها آن
د شبيه بـه كفـار   كن مياين جهت كه مشاركت در كارهاي مفيد است اگر كسي چنين اقدا

 شود در نتيجه اشكالي در آن نيست. نمي

                                                            
 )159تخريج آن گذشت درفتاواي  ( -1
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ييم: گو ميمستقلي قرار گيرد. بلكه  ييم: شايسته نيست كه مصالح مرسله دليلگو ميما 
اگر بعد از بررسي و تحقيق به اين نتيجـه رسـيديم كـه جـزو مصـالح عمـومي اسـت و        
شريعت به صحت و قبول آن گواهي داده است از شـريعت اسـت و اگـر بطـالن آن بـه      

آن تصور كنـد   ي دهندهانجام  هرچند، گواهي شريعت اثبات شد از مصالح مرسله نيست
بـه اصـل خـود ارجـاع داده     ، لح مرسله است. اگر نه از ايـن باشـد ونـه از آن   كه از مصا

كه اصل در عبادات منع اسـت امـا   ، شود تا روشن شود اگر آن مسئله از عبادات باشد مي
به اين ترتيب مصـالح مرسـله   ، حالل بودن است ها آناصل در ، اگر از غير عبادات باشد

 دليل مستقلي در شريعت نيست.
 )3/40( ثيمين مجموع فتاواي و رسايلشيخ ابن ع



 

 بدعتها و مسايل نوپيداي در دين -فصل ششم

 ] منظور از بدعت چيست؟ بدعت حسنه و سيئه كدام است؟196[

يند: بـدعت بـر دو قسـم    گو ميعلماي ما در مورد بدعت اختالف كردند: بعضي  س:
 آيا اين صحيح است؟، است سيئه)(ه بدعت حسنه و بدعت قبيح

برخـي از  ، : هرچيز جديدي است كه قبالً مانند آن وجـودي نداشـته باشـد   بدعت ج:
ها مربوط به معامالت و امور دنيوي است. مانند: اختراع دستگاههاي حمل و نقـل   بدعت
هـاي   دسـتگاه ، وسـايل پخـت و پـز   ، تجهيـزات برقـي  ، قطارها، ها ماشين، زميني، هوايي

از مصالح دنيوي ، تانك، زيردرياييناوگان ، گرمكن و سردكن و وسايل جنگي مثل بمب
ها ذاتاً مانعي ندارد و اختراع آن گناهي نيست. امـا نسـبت    آيد لذا اين بندگان به شمار مي

به اهداف و كاربرد آن بايد گفت: كه اگر به قصد استفاده در جهت خير باشـد و در ايـن   
ويراني و فساد ، تخريب، زمينه به كار گرفته شود كه خوب است اما اگر هدف از آن شرّ

 در زمين باشد و از آن در اين موارد استفاده شود؛ شرّ و بد است.
اعبادت اعم از قولي يا عملي است. مانند: بدعت ي عقيده، گاهي اوقات بدعت در دين

، نفي تقدير يا بدعت ساختن مسجد بر روي قبرها يـا درسـت كـردن گنبـد روي قبرهـا     
جلسه گرفتن بـراي يـادبود ذكـر صـالحان و     ، رستانها بر سر قب خواندن قرآن براي مرده

ها گمراهـي   ها و امثال اين ها تمامي اين طواف زيارتگاه، طلب فريادرسي از غيراهللا، نيكان
 است.

ـةٌ «فرمايد:  پيامبر صلي اهللا عليه وسلم مي ةٍ بِدعَ ثَ دَ لَّ حمُ ؛ فإنَّ كُ ثاتِ األُمورِ دَ م وَ حمُ اكُ و ، إيّ

ة اللَ ةٍ ضَ لَّ بِدعَ از امور نوپيدا در دين بپرهيزيد كه هر نوپيدايي بـدعت اسـت و هـر    (: »كُ

(بدعتي گمراهي است)
324F

1(. 

                                                            
ــوداود ( -1 ــذي (4607اب ــه  (   2676)وترم ــحيح.وابن ماج ــن ص ــا و گويد:حس ــين معن ــه هم ــائي 42)ب ).ونس

) آن را صـحيح دانسـته   3851(.وآلبـاني در صـحيح ابـي داود    » وكل ضاللة في النار«ي: )باافزوده1578(
 است.
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را از اسـالم   انسـان شرك اكبر است و ، البته بايد توجه داشت كه برخي از موارد فوق
ذبـح و نـذر   ، فريادرسي) از غيراهللا در ماوراي اسباب عادي(كند. مانند: استغاثه  خارج مي

 است. تعالىو... و ديگر عباداتي كه مختص اهللا  براي غيراهللا
مانند: توسل به اهللا بـه مقـام و   ، ها وسيله ي مبتال شدن به شرك است برخي از بدعت

هـر چـه اهللا   ( ينـد: گو مـي حرمت نيكوكاران و يا سوگند به غيراهللا و يا ايـن كـه برخـي    
 شود.) بخواهد و تو بخواهي مي

هر بدعتي گنـاه   - »كل بدعة ضاللة«ي عام حديث آن طوركه برخي با استناد به معنا

، مكروه، مستحب، سنت، فرض(گمان كردند بدعت هم مانند عبادات به پنج قسم » است
شود. اين تقسيم بندي اشتباه است؛ بلكه بايـد دانسـت كـه هـر بـدعتي       تقسيم مي حرام)

 گمراهي است.
 به وسلم. و باهللا التوفيق. و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صح
 )2/321( انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] آيا بدعت منحصر به مسايل عبادي است؟197[

شود؟ آيا بدعت فقط در عبـادات   چه عملي در شريعت پاك بدعت محسوب مي س:
 شود؟ است يا عبادات و معامالت هر دو را شامل مي

خودشان پديد آورند و  شود كه مردم از بدعت در شريعت: به هر عبادتي گفته مي ج:
هيچ اصلي در قرآن سنت نداشته باشد. به دليل حديث پيامبر صلي اهللا عليـه وسـلم كـه    

دٌّ «فرمايد:  مي وَ رَ هُ يسَ فيهِ فَ نا هذا ما لَ ن أحدثَ يف أمرِ هر كس در امر [دين] ما عملـي  (: »مَ

(مردود است)، را پديد آورد كه از آن نباشد
325F

1( 

                                                            
 )1718)ومسلم (2697بخاري ( -1
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لَ «فرمايد:  و مي مِ ن عَ دٌّ  مَ وَ رَ هُ نا فَ يهِ أمرُ لَ يسَ عَ الً لَ مَ هر كس عملي انجام دهـد كـه   (: »عَ

(مردود است)، مطابق دستور [دين] ما نباشد
326F

1( 
اي از پـيش نداشـته باشـد اطـالق      بدعت در لغت عربي به هر چيز جديدي كه نمونه

  گيرد. شود اما حكم منع شريعت تا زماني كه در دين نباشد به آن تعلق نمي مي
شود و اگر مخـالف   عقد شرعي گفته مي، اگر موافق با شريعت باشد، ما در معامالتا

چـون از  ، شـود  آن عقد باطل است اما اين در شريعت بدعت ناميده نمـي ، شريعت باشد
 عبادات نيست.

 )1244( شماره-ه7/10/1410، ةالدعو مجلة -الشيخ ابن باز

 ] قوانين بدعي198[

ابط آن كدام است؟ آيا بدعت حسنه وجـود دارد؟  بدعت يعني چه؟ قواعد و ضو س:

ـنَةً «فرمايد:  معناي اين كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم مي سَ ـنَّةً حَ ـنَّ يف اإلسـالم سُ ن سَ : »مَ

 »جزاكم اهللا!«اي زنده كند) چيست؟  هركس در اسالم سنت حسنه(

ع و بـه روش غيـر مشـرو    تعـالى به عبادت و پرستش اهللا ، بدعت از ديدگاه شرع ج:
تواني بگويي: عبادت بر خالف روش پيـامبر صـلي اهللا عليـه     شود. يا مي گفته مي، ناجايز

 وسلم و خلفاي راشدين بدعت است.

 ﴿ –به استدالل از قرآن كريم  تعريف اول:            

       ﴾ :۲۱[الشوری[ 

شـرع و احكـامي كـه اهللا اجـازه نفرمـوده جعـل        هـا  آنعبودان باطل مشركان برآيا م«
 .»اند كرده

                                                            
) بصورت متصـل  18( -)1718بخاري در اليبوع و در االعتصام بصورت معلق آورده است، و مسلم ش ( -1

 آورده است.
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م «فرمايـد:   كه مي-استدالل از حديث پيامبر صلي اهللا عليه وسلم  تعريف دوم: لَـيكُ عَ

يِّنيَ  ــدينَ املَهــدِ اشِ ــنَّةِ اخلُلَفــاءِ الرّ ــنَّتي وَ سُ ــذِ ، بِسُ لَيهــا بِالنَّواجِ ــوا عَ ضُّ م ، عَ ــاكُ ــورَ وَ إيّ وَ األُمُ

ثاتِ  را محكـم نگـه    هـا  آنو روش خلفاي راشدين چنـگ بزنيـد و   به روش من(: »املُحدَ

(بپرهيزيد)، داريد و از امور جديد
327F

1(. 
تبيـين نشـده اسـت عبـادت كنـد و يـا        تعـالى هر كس اهللا را آن طور كه از جانب او 

بوجودآورنـده  (مبتـدع  ، عبادت او از پيامبر صلي اهللا عليـه وسـلم و خلفـا ثابـت نباشـد     
كند كه اين عبادت به اسما و صفات اهللا مربـوط باشـد و يـا بـه      فرقي نمي، بدعت) است

 ديگر احكام شريعت.
هرچنـد در لغـت   ، اما امور عادي تابع رسم و عرف است و بـدعت در ديـن نيسـت   

شود. چون پيامبر صلي اهللا عليه وسـلم مـا را از ايـن نـوع بـدعت منـع        بدعت ناميده مي
اي وجـود نـدارد    است و بايد دانست كه تحت هيچ عنوان در دين بدعت حسنه نفرموده

گيرد  اما سنت حسنه آن است كه مطابق دستور شريعت باشد و اين كارهايي را در بر مي
سنتي را در جايي شروع كند يا بعد از آن كه ترك شده دوباره زنـده كنـد و يـا     انسانكه 

ري عبادي قرار گيـرد و ايـن بـه سـه چيـز اطـالق       اي براي ام كاري انجام دهد كه وسيله
 شود: مي

ي  نسبت دادن سنت به كسي كه عمل سنت را شروع كنـد كـه در واقـع انگيـزه     -اول
چون پيامبر صلي اهللا عليه وسلم مردم را تشويق كردند كه بـراي  ، بيان حديث فوق است

ـ  ، اي كه با وضع بسيار بدي به نزد ايشان آمده بودند عده پيـامبر صـلي اهللا   ، دصـدقه بدهن
اي نقره آورد كه  مردي از انصار كيسه، عليه وسلم مردم را تشويق كردند كه صدقه بدهند

صـلي اهللا   آن جا بـود كـه پيـامبر   كرد و آن را جلو پيامبر گذاشت.  بر دستش سنگيني مي

ـ« فرمود: عليه وسلم ها وَ أجـرَ مَ لَهُ أجرُ نَةً فَ سَ نَّةً حَ نَّ يف اإلسالمِ سُ ن سَ ـامَ ـلَ هبِ مِ هـر  ( »ن عَ

                                                            
 )ذكر گرديد159تخريج آن درفتاواي ( -1
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كس در اسالم سنت حسنه اي را ايجاد كند ثواب آن و ثواب كسي كه به آن عمل كند به 
(رسد) او مي

328F

1(. 
ي او بـوده اسـت نـه اضـافه      اين مرد كاري را آغاز كرد كه شروع عمل آن به وسـيله 

 كردن آن بر دين. بنابراين مي توان گفت: اين سنت ابتدائي است نه سنت تشريعي.
به چنـين مـورد   ، آن را زنده كند، سنتي است كه ترك شده فردي با عمل به آن -دوم

از جانـب خـود آن را بوجـود     هرچنديند: سنتي پديد آورد. يعني: آن را زنده كرد. گو مي
 شود). باز هم به فرد نسبت داده مي(نياورد. 
ساختن مدرسه اي براي امري مشروع باشد مانند:  كاري را انجام دهد كه وسيله -سوم

ي عبـادت   كنـد امـا چـون وسـيله     با اين عمل مستقيماً اهللا را عبادت نمـي ، و چاپ كتاب

ـن «فرمايـد:   د در حديث پيامبر صلي اهللا عليه وسلم داخل است كه مـي باش ميديگران  مَ

ـا ـلَ هبِ مِ ـن عَ ها وَ أجرَ مَ لَهُ أجرُ نَةً فَ سَ نَّةً حَ نَّ يف اإلسالمِ سُ سـنت  هـر كـس در اسـالم    (: »سَ

رسد). و ايـن   ثواب آن و ثواب هر كسي به آن عمل كند به او مي، اي را ايجاد كند حسنه
 حديث در جاي ديگر با توضيح بيشتري آمده است.

 )30-1/29( -مجموع الثمين -شيخ ابن عثيمين

 ] حقيقت بدعت چيست؟199[

 بدعت چيست؟ س:

ثاتِ « پيامبر صلي اهللا عليه وسـلم در مـورد بـدعت فرمـوده اسـت:      ج: ـدَ م وَ حمُ ـاكُ إيّ

ةٌ  ةٍ بِدعَ ثَ دَ لَّ حمُ ؛ فإنَّ كُ ةٌ ، األُمورِ اللَ ةٍ ضَ لَّ بِدعَ ارِ ، و كُ ةٍ يف النـّ اللَ لَّ ضَ از امـور نوپيـداي   (: »وَ كُ

در دين بپرهيزيد كه هر نوپيدايي بدعت است و هربدعت گمراهي. و فرجام هر گمراهي 
(آتش است) 

329F

2(. 

                                                            
 )1017مسلم در الزكاة و العلم  ( -1
 )196تخريج باب  ( -2
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كند در هر صورت  يي باشد يا استمراري فرقي نميابتدا، چنين است پس بدعت  وقتي
چون همان طـور كـه پيـامبر صـلي اهللا عليـه وسـلم       ، شود ي آن گناهكار مي دهنده انجام 

فرجام آن آتش دوزخ است). منظور اين است كه اين گمراهي (: »يف النّارِ «فرموده است: 

 شود. موجب عذاب در دوزخ مي
ايـن امـر ايجـاب    ، امتش را از بدعت برحذر داشـته وقتي پيامبر صلي اهللا عليه وسلم 

چرا كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم به صـورت عـام   ، كند كه بدعت فساد محض است مي

ةٌ «فرمايد:  نه خاص مي اللَ ةٍ ضَ لَّ بِدعَ  هر بدعتي [چيز جديدي ] گمراهي است).(: »كُ

اسـت. چـون    وانگهي بدعت در حقيقت نوعي انتقاد غير مستقيم از شريعت اسـالمي 
ي  معنا يا مقتضي آن اين است كه مسايل شريعت هنوز كامل نشده است و بوجودآورنده

بدعت با عبادتي كه پديد آورده آن را كامل كرده است تا به گمـان خـود بـه اهللا نزديـك     
 شود و تقرب جويد.

ها گمراهي است و هر گمراهي در آتـش دوزخ اسـت.    ييم: تمام بدعتگو ميبنابراين 
اهللا را عبادت نكند مگـر بـه همـان     انسانها حذر شود و اين كه  ايد از تمام بدعتپس ب

روشي كه اهللا و رسول مشروع قرار داده است تا در برابرش حقيقت قرار گيرد چـرا كـه   
مبتدع را براي خود به عنوان امامي غير از رسول اهللا ، هر كس راه بدعت را در پيش گيرد

 انتخاب كرده است.
 )1/29/28( –مجموع الثمين  -عثيمينشيخ ابن 

 ] حكم احترام به پرچم در ارتش200[

احتــرام نظــامي بــه فرمانــده و تراشــيدن ريــش چــه  ، تعظــيم پــرچم در ارتــش س:
 رد؟دا ميحك

 بلكه بدعت و از امور نو پيداست.، تعظيم پرچم جايز نيست ج:
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نا ه«فرمايد:  پيامبر صلي اهللا عليه وسلم مي ن أحدثَ يف أمرِ دٌّ مَ وَ رَ هُ يسَ فيهِ فَ : »ذا ما لَ

(مردود است)، هركس در دين ما چيزي پديد آوردكه از آن نيست(
330F

ولي احترام در  .)1
قرار دادن جايز است البته غلو در اين باره چه ، برابر فرمانده و او را در مقامي كه دارد

 براي فرمانده و چه غير فرمانده جايز نيست.
  علي نبينا محمد و آله و صحبه وسلم. و باهللا التوفيق. و صلي اهللا

 )1/150( انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] حكم برخي از قوانين نظامي201[

ايـن تنهـا منبـع درآمـد     ، كنـد  بفرماييد كه: حكم كسي كه در ارتش مصر كار مي س:
نـد  مـا مان ، مـا در ارتـش  ، اوست و بايد از طرفي به كليه ي قوانين ارتش هم پايبند باشد

بر خـالف دسـتور اهللا و رسـول بـه يكـديگر احتـرام       ، كنيم عجمها يكديگر را تعظيم مي
 -طبق قوانين نظامي –گذاريم. پرچم دولت را تعظيم و برخالف قوانين شريعت الهي  مي

 شود؛ چيست؟ حكمراني مي
درود به پرچم جايز نيسـت و حكمرانـي بايـد مطـابق شـريعت اسـالم باشـد و         -ج

رماندهان و رؤساي خود را مانند عجمها تعظيم و احترام كنند. چرا كـه از  مسلمان نبايد ف
نوعي افراط در احتـرام و تعظـيم   ، ها آنكفار) منع آمده است و اين عمل ( ها آنتشبيه به 

 است.
 و باهللا التوفيق. و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه وسلم. 

 )1/149( انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] احترام ملي يا احترام پرچم ملي202[

 آيا ايستادن به احترام جشنهاي ملي يا پرچم ملي جايز است؟ س:

                                                            
 )197گذشت در باب  ( تخريجش -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   542 
  

براي فرد مسلمان جايز نيست به خاطر تعظيم پـرچم ملـي يـا احتـرام ملـي      ، خير ج:
هاي منكري است كه در زمان پيامبر صـلي اهللا عليـه وسـلم و     بلكه اين از بدعت، بايستد

 نبوده است و چنين عملي با توحيد كامل منافات دارد.خلفاي راشدين 
اي براي مشـاركت بـا كفـار و     وسيله، احترام و تعظيم فقط براي اهللا است و اين عمل

تقليد از رسوم زشت آنان است و همانندي با آنان در غلو و احترام فرماندهان و مراسـم  
 نهي فرموده است. ها آنبه  آنان است كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم ما را از مشابهت

 و باهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم
 )1/149( انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] حكم تعظيم پرچم در مدارس203[

هـا   ي احترام بـه پـرچم كـه در مدرسـه     حكم گذاشتن دست بر روي سر به نشانهس:
 چيست؟، رواج دارد

سـالم  ، ت است و احترام مسلمان با سالم است و اشـاره بـا دسـت   اين عمل بدع ج:
سـالم و  ، طور كه درحديث آمـده اشـاره بـه دسـت يـا سـر       يهود و نصاري است. همان

السـالم  «احوالپرسي يهود و نصاري است. ولي سـالم مسـلمان ايـن اسـت كـه بگويـد:       
ه و سـالم را تلفـظ   و اگر مسلمان از تو دور بود كافي است كه با سر اشاره نمود» عليكم

و سر خود را تكان دهي و دست خود را به عالمت اين كـه  » السالم عليكم«بگويي ، كني
متوجه شدي و سالم كردي حركت دهي كه در اين صورت هر دو را با هم انجـام دادي  

 لذا سالم سنت مسلمانان است و اشاره نشانه اين است كه متوجه شدي و سالم كردي.
به اين ترتيب احترام به پرچم در صـورتي كـه يكـي از    ، سالم نيستاشاره تنها نشانه 

جـايز نيسـت   ، هاي معـروف و...  شود مانند: پرچم نمادهايي باشد كه در هر جا نصب مي
آيـد و تعظـيم مخلـوق     چون از جمادات است و احترام به آن نوعي تعظيم به شمار مـي 

اي  چيز جامدي كه نه فايده چطور براي، و وقتي تعظيم مخلوق جايز نيست، جايز نيست
شنود تعظيم جايز است؟ حتي در صورتي كه اين احتـرام بـه تعظـيم تعبيـر      دارد و نه مي

 شود. تعظيم چيز جامد شرك محسوب مي، شود



   

 543 فتاوي علماء البلد الحرام
 

يـا كارمنـد آن باشـد...    ، كنـد  اگر منظور از اين احترام فردي باشد كه آن را حمل مـي 
 احترام وي بايد با سالم باشد.

 )245ص/ ( از كتاب: البدع و المحدثات و ما ال اصل له. -ينشيخ ابن جبر

 ] حكم جشن تولد204[

امـا  .. .احلمد هللا و الصالة و السالم عيل رسول هللا و عيل آله و اصحابه و من اهتدي هبداه

منتشـر شـد مطلـع     28/12/1410در روز دوشـنبه  » المدينـه «اي كه روزنامه  بعد: از مقاله
اي بـه نـام فرزنـدان     ار بود: برادر جمال محمد قاضـي در برنامـه  متن آن از اين قر، شدم

را تماشا كرده ، شود در قسمتي جشن عيد ميالد اسالم كه از تلويزيون سعودي پخش مي
 داند؟... تا آخر پرسد: آيا اسالم عيد ميالد را جايز مي است. جمال مي

قـرار داده اسـت كـه     براي مسلمانان دو تا عيـد را مشـروع   تعالىبدون ترديد اهللا  ج:
شوند. آن دو عبارتنـد از: عيـد فطـر و عيـد      ذكر و نماز جمع مي، درآن دو روز براي دعا

اين دو عيد جايگزين اعياد جاهليت قرارگرفته اسـت و عيـدهاي ديگـري را نيـز     ، قربان
روز ، پردازنـد. ماننـد: روز جمعـه    مشروع قرار داده است كه درآن به ذكر و عبـادت مـي  

ام تشريق. اما اهللا عيدي را به نام عيد تولد مشروع قرار نداده اسـت. نـه مـيالد    عرفه و اي
ي قرآن و سنت جشن تولد  بلكه به بيان ادله، پيامبر صلي اهللا عليه وسلم و نه كسي ديگر

 نصاري و... است.، يهود، هاي جديد در دين و تشبيه به دشمنان اهللا از بدعت
عمل را ترك نموده و از آن برحذر باشند و هر پس بر مسلمانان واجب است كه اين 

كس آن را انجام دهد ناپسند شمارند و نگذارند چنين رسومي پخش شود يا كاري نكنند 
ها يا تلويزيون  روزنامه، كه موجب تشويق به پخش و نشر آن شود يا كاري در راديو

صلي اهللا نشود كه مخاطب تصور كند چنين عملي مباح است. در حديث صحيح پيامبر 

دٌّ «فرمايد:  عليه وسلم مي وَ رَ هُ يسَ فيهِ فَ نا هذا ما لَ ن أحدثَ يف أمرِ هركس در دين ما (: »مَ

(مردود است)، چيزي وارد كندكه ازآن نباشد
331F

1(. 

                                                            
 ) گذشت197تخريج آن در باب  ( -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   544 
  

دٌّ «فرمايد:  و مي وَ رَ هُ نا فَ يهِ أمرُ لَ يسَ عَ الً لَ مَ لَ عَ مِ ن عَ هر كس عملي انجام دهـد كـه   (: »مَ

(آن عمل مردود است) ،طبق دستور ما نباشد
332F

. مسلم ايـن حـديث را در كتـاب صـحيح     )1
 خود آورده و بخاري نيزآن را به صورت معلق آورده است.

كند كـه   جابر رضي اهللا عنه از پيامبر صلي اهللا عليه وسلم روايت مي، در صحيح مسلم

ريَ احلَديثِ كِتـابُ اهللاِ«فرمود:  هاي جمعه مي در خطبه إنَّ خَ ا بَعدُ فَ ـديُ ، أمّ ديَ هَ ـريَ اهلـَ وَ خَ

دٍ صلی اهللا عليه وسلم َمَّ ا، حمُ ثاهتُ دَ ورِ حمُ َّ األُمُ ـلَّ ، وَ رشَ ةٌ  وَ كُ ـاللَ ـةٍ ضَ امـا بعـد: همانـا    (: »بِدعَ

روش محمد صلي اهللا عليه وسـلم اسـت و   ، ها ها كتاب اهللا و بهترين روش بهترين سخن
و هـر بـدعتي گمراهـي     ،هر نـو پيـدايي بـدعت اسـت)    (امور نو پيداست ، بدترين امور

(است)
333F

2(. 
احاديث زيادي در اين مفهوم وجود دارد. در مسند احمد با سند جيـد بروايـت ابـن    

م«عمر آمده كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم فرمود:  ـنهُ ـوَ مِ هُ ومٍ فَ بَّهَ بِقَ ن تَشَ كسـي كـه   (: »مَ

(از همان قوم است)، دكن ميخود را شبيه قو
334F

3(. 

تَتَّ «فرمايد:  و مي لُـوا لَ خَ ـو دَ ؛ حتّـي لَ راعٍ ذِ ـرباً وَ ذِراعـاً بـِ رباً شِ م شِ بلَكُ ن كانَ قَ نَنَ مَ نَّ سَ بِعُ

ن؟! : فَمَ ودُ وَ النَّصاري؟ قالَ ولَ اهللاِ. اليَهُ سُ لنا: يا رَ م. قُ وهُ بِعتُمُ بِّ تَ حرَ ضَ  »جُ

بطور قطع از راه و روش پيشينيان وجب به وجب و ذراع به ذراع پيـروي خواهيـد   ( 
كنيد. گفتيم: اي  جايي كه اگر به النه ي سوسماري داخل شوند از آنان پيروي مي تا، كرد

نباشـند] پـس چـه كسـاني      هـا  آنرسول اهللا آيا منظور يهود و نصارا است؟ فرمود: [اگـر  
(هستند؟)

335F

4( 

                                                            
 ) گذشت197تخريجش آن در باب  ( -1
 )867مسلم  ( -2
 ) گذشت159تخريج آن در فتاوا  ( -3
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گـر پرهيـز از مشـابهت بـه      احاديث ديگري نيز با همين معنا وجود دارد كه همه بيان
 شان است. ر اعمالدشمنان در اعياد و ديگ

محمد صلي اهللا عليه وسلم است كه تا در قيد حيات  ها آناشرف مخلوقات و بهترين 
اصحاب نيز بعد از وفـات ايشـان چنـين كـاري     ، بود براي خود جشن تولد برگذار نكرد
گانه چنين جشني برگذار نكردند. اگر جشن تولد  نكردند و تابعين در قرون ارزشمند سه

بود. بطور قطع آن خوبان از  ي اهللا عليه وسلم يا كسي ديگر كار خوبي ميبراي پيامبر صل
را بـر   هـا  آنداد و گرفتند. پيامبر صلي اهللا عليه وسلم به امـتش آمـوزش مـي    ما سبقت مي

ار زفرمود. پس وقتي چنين جلساتي به اين عنوان در گذشـته برگـ   چنين كاري تشويق مي
هاي جديدي است كه در دين بـه وجـود    بدعتشويم كه جشن تولد از  متوجه مي، نشده

تا به فرمان اهللا و پيـامبر صـلي   ، آمده لذا ترك آن و حذر از آن براي همگان واجب است
 اهللا عليه وسلم عمل كرده باشند.

گـروه  ، يند: اولين كساني كه بدعت جشن تولد را پديـد آوردنـد  گو ميبعضي از علما 
كسـاني از   ها آنقدام به اين كار كردند و بعد از ي فاطمي بودند كه در قرن چهارم ا شيعه

و يهود و نصارا به اين بدعت آلوده شـدند   ها آناهل سنت از روي جهالت و به تقليد از 
سپس اين بدعت در بين مردم منتشر شد. لذا بر علما واجب است كه حكم اهللا و رسـول  

د كننـد. و نسـبت بـه آن    را در مورد اين بدعت براي مردم بيان نموده و اين بـدعت را ر 
هـا و از بـين رفـتن     انتشـار بـدعت  ، چرا كه پيامدهايي همچون فساد بسيار، هشدار دهند

يهـود و  ، ها را در پي دارد. در حقيقت انجام اين اعمـال مشـابهت بـه دشـمنان اهللا     سنت
هـا   هاي كافر است. علمـا در گذشـته و حـال در مـورد ايـن بـدعت       نصارا و ديگر گروه

 را جزاي خير دهد و ما را از پيروان آنان قرار دهد. ها آناهللا ، اند را نوشتههايي  كتاب
ها آگاه كنيم تا  هدف ما از اين بحث مختصر اين است كه خوانندگان را از اين بدعت

ام كـه در   اي طـوالني نوشـته   در همـين موضـوع مقالـه   ، حقيقت برايشـان واضـح گـردد   
به ، ه است. بدون ترديد بر همه مسئولين كشور ماهاي محلي و... بارها منتشر شد روزنامه

ويژه وزارت ارشاد و تمامي مسئولين كشورهاي اسالمي واجب است كه مانع نشـر ايـن   
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بدعت شوند و نگذارند كسي به اين امر دعوت دهد يا كاري كنـد كـه بعضـي از مـردم     
ن را ادا ي نصـيحت بـه خـاطر اهللا و بنـدگا     تـا وظيفـه  ، گمان كنند اين امر مباحي اسـت 

هـا و همكـاري در جهـت اصـالح مسـلمانان و پـاك        رد بـدعت   ي گردانند و به وظيفـه 
 عمل كرده باشند.، شان از آنچه مخالف شريعت است گردانيدن
با توسل به اسما و صفاتش خواهـانيم كـه احـوال مسـلمانان را اصـالح       تعالىاز اهللا 

ز هر چه مخـالف ايـن دو اسـت    آنان را در چنگ زدن به قرآن وسنت و پرهيز ا، گرداند
تا در اجراي شريعت اهللا بـين بنـدگان و   ، توفيق بخشد. رهبران مسلمان را اصالح گرداند

 »إنه ولي ذلك و القادر عليه.«مبارزه با مخالفين توفيق روز افزون عنايت فرمايد 
 .و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه

 )4/81( نوعةمجموع فتاوا و مقاالت مت -شيخ ابن باز

 ] حكم جشن به مناسبت شب اسرا و معراج205[

 احلمد هللا و الصاله و السالم عيل رسول اهللا و عيل آله و صحبه

اما بعد: شكي نيست كه اسرا و معراج يكي از آيـات بـزرگ الهـي اسـت كـه بيـانگر       
محمد صلي اهللا عليه وسلم و عظمـت مقـام ايشـان در نـزد اهللا     ، تعالىصداقت رسول او 

آور اهللا و باالتر بودن  گر قدرت حيرت ي بيان معجزه) از ادله(است همان طور كه اين دو 
 از تمام مخلوقاتش است. تعالىاو 

﴿ فرمايد: اهللا مي                   

                                ﴾

 ]۱[اإلسراء: 
از مسـجدالحرام بـه مسـجد    ، اش را در يك شـب  پاك و منزه است آن ذاتي كه بنده«

برد تا برخي از آيات او به او نشان داده  -ايم كه گرداگردش را پر بركت ساخته -االقصي
 .»كه او شنوا و بيناست شود؛ چرا
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اهللا صلي اهللا عليه وسلم به صورت متواتر ثابت است كه به آسمان برده شـد   از رسول
هاي آسمان به روي ايشـان بـاز گرديـد و از آسـمان هفـتم بـاالتر رفـت و         و تمام درب

خواست با اوصحبت كرد و نمازهـاي پنجگانـه را بـر او فـرض      پروردگارش هر چه مي
 تعالي بر بندگانش پنجاه نماز را فرض كرد. اما پيامبر صلي اهللا عليه وسلم نمود. ابتدا اهللا

پياپي به اهللا رجوع كرد و تقاضاي تخفيف نماز را كرد. تا اين كه اهللا آن را به پـنج وقـت   
تخفيف داد و اجر و پاداش پنجاه وقت را براي او مقرر فرمود چون هـر نيكـي ده برابـر    

 هايش به جا آوريم. شكر اهللا را بر تمام نعمت لذا بايد سپاس و، شود مي
در احاديـث صـحيح تعيـين    ، اين شبي بود كه اسرا و معراج در آن به وقوع پيوسـت 

نشده كه اين ماجرا در ماه رجب يا ماهي ديگر اتفاق افتاده است و هر چـه در احاديـث   
اهللا عليـه   نظران علم حـديث از پيـامبر صـلي    درباره تعيين اين شب آمده از نظر صاحب

وسلم ثابت نيست و در به فراموشي سپردن زمان دقيـق ايـن شـب اهللا را حكمتـي رسـا      
بـراي مسـلمانان جـايز نبـود در ايـن شـب       ، شد است و حتي اگر اين شب مشخص مي

شـان جـايز نيسـت كـه در آن      دادند و بـراي  هايي را بصورت اختصاصي انجام مي عبادت
اهللا عليـه وسـلم نـه عبـادتي را بـه ايـن شـب        شب جشن بگيرند. چرا كه پيـامبر صـلي   

اختصاص دادند و نه در اين شب جشن گرفتند. و اگر جشن بـه ايـن مناسـبت مشـروع     
به طور قطع پيامبر صلي اهللا عليه وسلم به صورت قـولي يـا عملـي آن را بـراي     ، بود مي

د و دانسـتند و مشـهور بـو    شد حتما همـه مـي   كردند. اگر جشني برگذار مي امت بيان مي
 كردند. صحابه آن را نقل مي

ترديدي نيست كه اصحاب پيامبر صلي اهللا عليه وسلم هر چه امت نياز داشـته اسـت   
از پيامبر صلي اهللا عليه وسلم روايت كردند و در نقل هيچ چيزي از مسايل دين كوتـاهي  
نكردند بلكه در اعمال خير از همه جلوتر بودند لذا اگر جشـن بـه مناسـبت ايـن شـب      

 گرفتند. بود آنان از همه سبقت مي روع ميمش
رسالت خود را به ، ي مردم به مردم خيرخواهتر بود پيامبر صلي اهللا عليه وسلم از همه

بهترين شكل ابالغ نمود و امانت را ادا كرد. اگر جشن و احتـرام ايـن شـب جـزو ديـن      
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ـ  به طور قطع پيامبر صلي اهللا عليه وسلم از آن غفلت نمـي ، بود مي د و آن را كتمـان  ورزي

شـود   مشخص مـي ، كرد. وقتي در اين مورد هيچ گونه جشن و احترامي وجود ندارد نمي
در حـالي كـه اهللا ديـن    ، كه جشن به اين مناسبت و تعظيم آن در اسالم جايگاهي نـدارد 

 خود را براي امت تكميل نموده و نعمتش را تمام كرده است.
 رد كرده است.، و از دين نيست، ادهبه اين ترتيب چيزي را كه اهللا اجازه ند

﴿ فرمايد: اهللا مي                     

      ﴾ :۳[املائدة[  

 .»تان كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم امروز دين شما را براي«

 ﴿ :فرمايد و مي                       

                   ﴾ :۲۱[الشوری[ 

اگـر مهلـت معينـي    ، انـد  ساخته اه آنآيا معبوداني دارند كه بدون اذن اهللا آئيني براي «
گشـت] و بـراي    شد [دستور عـذاب صـادر مـي    شان حكم مي نبوده به نابودي ها آنبراي 

 .  »ظالمان عذاب دردناكي است
هـا برحـذر    در احاديث صحيح از پيامبر صلي اهللا عليه وسلم ثابت است كه از بدعت

داده اسـت كـه در    ها گمراهي است و بـه امـت هشـدار    داشته و تصريح كرده كه بدعت
 از جمله:، معرض خطر بزرگي قرار دارند تا از مبتال شدن به آن متنفر باشند

هرضي  در صحيحين از عايشه روايت است كه پيامبر صلي اهللا عليـه وسـلم    عنْها اللـَّ

دٌّ «فرمود:  ـوَ رَ هُ يسَ فيهِ فَ نا هذا ما لَ ثَ يف أمرِ ن أحدَ ـ   هر كسي در دين مـا (: »مَ د چيـزي پدي

(مردود است)، آورد كه از آن نباشد
336F

1(. 

دٌّ «در روايت مسلم آمده:  وَ رَ هُ نا فَ يهِ أمرُ لَ يسَ عَ الً لَ مِ لَ عَ مِ ن عَ هر كس عملي انجام ( :»مَ

(آن عمل مردود است)، دهد كه طبق دستور ما نباشد
337F

1(. 
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در صحيح مسلم از جابر رضي اهللا عنه روايت است كـه: رسـول اهللا صـلي اهللا عليـه     

ريَ احلَديثِ كِتـابُ اهللاِ«فرمود:  اش مي م در سخنراني روز جمعهوسل إنَّ خَ ا بَعدُ فَ ـريَ ، أمّ وَ خَ

دٍ صلی اهللا عليه وسلم َمَّ ديُ حمُ ا، اهلَديَ هَ ثاهتُ دَ ورِ حمُ َّ األُمُ لَّ ، وَ رشَ ةٌ  وَ كُ اللَ ةٍ ضَ اما بعد: (: »بِدعَ

روش محمـد صـلي اهللا عليـه     ،هـا  ها كتاب اهللا است و بهتـرين روش  همانا بهترين سخن
(امور نوپيداست و هر بدعتي گمراهـي اسـت)  ، وسلم است و بدترين امور

338F

. نسـائي بـا   )2

ةٍ يف النّارِ «سند جيد اضافه كرده است:  اللَ لّ ضَ (و هر گمراهي در آتش است)(: »وَ كُ
339F

3(. 

نا «همچنين در سنن از عرباض بن ساريه رضي اهللا عنه روايت است كه:  يلَّ لَ صَ

رَ رَ  جِ ولُ اهللاِ صلی اهللا عليه وسلم الفَ ُ ، سُ ا األعنيُ فَت هلَ رَ ةً ذَ ليغَ ظَةً بَ وعِ ظَنا مَ عَ وَ ينا فَ لَ ، ثُمَّ أقبَلَ عَ

 : نا. قالَ عٍ فَأؤصِ دِّ وَ ظَةُ مُ وعِ هِ مَ أنَّ هذِ سولَ اهللاِ؛ كَ لنا أو قالوا: يا رَ . قُ لوبُ نها القُ لَت مِ جِ وَ وَ

م ي اهللاِ وَ السَ م بِتَقوَ ي أُوصيكُ رَ م يَ نكُ عِش مِ ن يَ إنَّهُ مَ يّا؛ فَ بَشِ ا حَ بدً ؛ وَ إن كانَ عَ ةِ عِ وَ الطّاعَ

يِّنيَ  اشدينَ املَهدِ نَّةِ اخلُلَفاءِ الرّ نَّتي و سُ م بِسُ لَيكُ عَ ا؛ فَ ثريً ا كَ يها ، بَعدي اختِالفً لَ وا عَ ضُّ و عَ

ذِ  ثةٍ ، بِالنَّواجِ دَ لَّ حمُ إنَّ كُ ؛ فَ ثاتِ األمورِ دَ م و حمُ اكُ ةٌ  و إيّ ةٍ ، بِدعَ اللَ ةٍ ضَ لَّ بِدعَ  :»و إنَّ كُ

نماز صبح را براي ما خواند. سپس رو به مـا كـرد و    رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم(
ها بـه تـپش    ها اشك جاري شد و قلب سخنان رسايي را براي ما ايراد فرمود كه از چشم

ي خدا حـافظي اسـت!    ظهي شما موع افتاد. گفتيم يا گفتند: يا رسول اهللا! گويا اين موعظه
پس ما را وصيت كن! فرمود: شما را به رعايـت تقـواي الهـي و شـنيدن حـرف حـق و       

، كنم. اگر چه غالمي حبشي باشـد  اطاعت از اهللا و رسول صلي اهللا عليه وسلم وصيت مي
هاي زيادي را مشاهده خواهد كرد.  چرا كه هر كس از شما بعد از من زنده باشد اختالف

كه راه و روش من و خلفاي راشدين را با دندان محكم بگيريد. و شـما  پس بر شماست 

                                                                                                                                                       
 )197تخريجش گذشت درفتاواي ( -1
 بقاتخريجش گذشت درفتاواي س -2
 )1579نسائي  ( -3
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دارم و هر چيـز نوپيـدايي بـدعت اسـت و هـر بـدعتي        را از چيزهاي نوپيدا بر حذر مي
(گمراهي است)

340F

 . احاديث به همين معنا زياد است.)1
نيز ثابت است كه  ها آناز اصحاب پيامبر صلي اهللا عليه وسلم و سلف صالح بعد از 

ها بمنزله ي افزودن بر  چرا كه بدعت، اند ها بر حذر داشته و ترسانده امت را از بدعت
دين و شريعتي است كه اهللا اجازه نداده چيزي به آن اضافه شود و انجام بدعت تشبيه به 

هايي پديد  يهود و نصارا) است كه چيزهايي به دين خود افزودند و بدعت( دشمنان اهللا
ي عمل به بدعت ناقص دانستن دين اسالم  چون الزمه، زه نداده استآوردند كه اهللا اجا

به اين ترتيب روشن است كه در اين ، و متهم كردن اين دين به عدم تكميل بودن است

﴿ي:  منكري زشت و مخالفت با آيه، امر فسادي بزرگ             

               ﴾ :٣[املائدة[ 

 وجود دارد. »امروز دين شما را كامل كردم و نعمتم را بر شما به اتمام رساندم«
و نيز مخالفت صريح با احاديث زيادي از پيامبر صلي اهللا عليـه وسـلم اسـت كـه از     

 شيم.به ما دستور داده) از آن متنفر و بيزار با(بدعت بر حذر داشته و 
اميد است داليلي را كه يادآور شديم براي فرد جوياي حق در پرهيـز از ايـن بـدعت    

كننده باشد و بداند كـه ايـن عمـل در ديـن      يعني: جشن شب اسرا و معراج كافي و قانع
 اسالم جايگاهي ندارد.

، از آنجايي كه اهللا نصيحت مسلمانان و بيان آنچه برايشان از ديـن مشـروع قـرار داده   
شايسـته دانسـتم كـه بـه بـرادران      ، گردانيده و كتمان علم را تحريم كـرده اسـت  واجب 

تـا جـايي كـه    ، مسلمانم بگويم اين عمل كه در بسياري از شهرها رواج پيدا كرده اسـت 
 بدعت است.، كنند جزء دين است برخي از مردم گمان مي
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 همـه فهـم   خواهم كه حال تمـام مسـلمانان را اصـالح گردانـد و بـه      مي تعالىاز اهللا 
صحيح) دين را عنايت فرمايد و به ما مسلمانان توفيق دهد كه به حق تمسك جـوييم و  (

 بر آن پايدار باشيم و مخالفت با آن را ترك نماييم.
وصيل اهللا و سلم و بارك عيل عبده و رسوله نبينا حممد و آله و » انه ويل ذلك و القادر عليه«

 صحبه
 )16-20( البدع صكتاب التحذير من  –شيخ ابن باز 

 ] حكم جشن به مناسبت روز ملي و...206[

در سخنراني خود بـه مناسـبت بعثـت    ، بنده امام يكي از مساجد شهر جده هستم س:
پيامبر صلي اهللا عليه وسلم مطالبي را گفتم و يادآور شدم كه جشن براي روز تولد پيامبر 

در هفتـه  ، وجود آمـده اسـت  هايي است كه در دين ب صلي اهللا عليه وسلم يكي از بدعت
بـا  ، دوم موضوع صحبتم درباره هفته مسـاجد و عنـوان سـخنراني آبـاداني مسـاجد بـود      

توجـه   هـا  آنهاي  آباداني و فرش، استنباط از قرآن و سنت متذكر شدم كه بايد به مساجد
ي گذشـته   شود. پس از نماز يكي از نمازگزاران آمد و گفت: عموجان! اي شيخ! در هفته

ي ميالد پيامبر صلي اهللا عليه وسلم سخنراني كـردي و يـادآور شـدي كـه      ما دربارهبراي 
خـواهم از شـما سـؤالي بپرسـم؟      اكنون مي، برگذاري جشن به اين مناسبت بدعت است

گفتم: بفرماييد! در حد توان پاسخگو هستم. گفت: نظر اسالم درباره جشن مـيالد پيـامبر   
هفتـه  ، هفتـه درختكـاري  ، روز مادر)(عيد مادر ، ها جشن تولد بچه، صلي اهللا عليه وسلم

 چيست؟، روز ملي كشور و هفته مساجد، عبور و مرور
كني  ها بدعت نيستند؟ چرا با جشن ميالد پيامبر صلي اهللا عليه وسلم مبارزه مي آيا اين

داني او بزرگترين مردي است كه تمام افراد بشر تا به حال شناخته اسـت   در حالي كه مي
حال آن كه جشـن  ، ها است تر و سزاوارتر از اين داشت شايسته شخصيت به بزرگ و اين

ها به طور خـاص تشـويق هـم     كنيد و حتي شما سعودي هاي ديگر را رد نمي به مناسبت
 كنيد؟! مي
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نظافت مساجد ، برايش توضيح دادم و گفتم: هدف از هفته مساجد، با استعانت از اهللا
آيات قرآن بر ورق و پارچه ، نگاه كن ها آن: به خيابو توجه به آن است. به من گفت

ريخته شده است! آيا اين  ها آند ها و در آشغال راه، ها آندرخياب، نوشته و پاره پاره شده
كار به ويژه در هفته مساجد حرام نيست؟ عموجان! اي شيخ! به اين تكه پارچه نگاه كن 

﴿ كه برآن نوشته شده است:                 ﴾ :التوبة]

 . »كنند كه به اهللا و روز آخرت ايمان داشته باشند تنها كساني مساجد را آباد مي«  ]۱۸

ليـه إنـا إنـا هللا وإريـزد!؟   كه در اين پارك افتاده است و هـر آشـغالي بـر روي آن مـي    

 راجعون!

كـنم و خـودم آن تكـه     كلمه براي شما نقل مي هاي آن فرد را كلمه به من دقيقاً حرف
 اي را كه آيه بر آن نوشته شده را برداشته و سوزاندم. پارچه

رود شـما   به من گفت: عموجان! اي شيخ! از شما انتظـاري نـدارم! بلكـه انتظـار مـي     
امـا شـما اي خطيبـان    ، سخنرانان و معتمدين اين پيام را به مسـؤالن برسـانيد  ، ها خطيب

ايـن چيزحـرام   ، حكومـت بگويـد   هرگـاه چرا كـه  ، توانيد اين كار را بكنيد سعودي! نمي
شـما هـم   ، ييد: حرام است. و وقتي بگويد: اين چيـز حـالل اسـت   گو ميشما هم ، است

يي اين عمل خـوب  گو ميييد: حالل است حتي شما اولين فردي هستي كه به من گو مي
براي مـن ممكـن نيسـت بـا ايـن      كني اما  است و مسلمانان را به كارهاي خير تشويق مي

حرف قانع شوم مگر با فتواي شرعي از طرف هيئت كبار علمـا و ايـن را هـم فرامـوش     
 شيطان گنگ است! والسالم عليك.، كسي كه از گفتن حق سكوت كند، نكن

خواهم فتاواي شرعي را در مورد اعياد مذكور جداگانه و مفصل بـرايم   لذا از شما مي
 شما را حفظ كند!)اهللا ( تشريح فرماييد.

عيد نامي است براي اجتماعي كه به صورت يك رسم در هر سال يا ماه يـا   اول: -ج
شـود كـه در آن امـوري ماننـد:      به اين ترتيب عيد به چيزي گفته مي، شود هفته تكرار مي

يا هر هفته تكرار شود) روز جمعـه  (، مانند: عيد فطر، در هر سال) تكرار شود( روزي كه
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ها  شود تركيبي از عبادت آن روز جمع شوند و اعمالي كه در آن روز انجام ميو مردم در 
 و رسوم است.

تقرب و تعظيم به نيت كسب ثواب باشد. يا مشابهت ، عيد) عبادت( هدف از آن دوم:
ممنوع و ، هاي كفار باشد كه در اين صورت بدعتي نوپيدا به اهل جاهليت و ديگر گروه

ثَ يف «فرمايد:  اهللا عليه وسلم داخل است كه مي تحت عموم حديث پيامبر صلي ن أحدَ مَ

دٌّ  وَ رَ هُ نهُ فَ يسَ مِ نا هذا ما لَ  »:أمرِ

مـردود  ، كسي كه در دين ما چيز جديدي را كـه از [ديـن] مـا نباشـد بوجـود آورد     (
(است).

341F

1( 
ميالد) پديـد آوردن عبـادتي   ( روز مادر و روز ملي. چرا كه عيد اول، مانند: عيد ميالد

از كفـار اسـت و    هـا  آنكه اهللا بدان اجازه نداده است و مشابهت با نصاري و مانند  است
اما هر برنامه اي كه به هدف تنظيم ، روز مادر و ملي) مشابهت با كفار است(دوم و سوم 
مانند: هفته ، ستها آنبه طور مثال اعمالي كه به مصلحت امت و تنظيم امور ، كارها باشد

گردهمايي كارمندان و...كه اصـالً منجـر بـه    ، ي آغاز و پايان مدارس برنامه، عبور و مرور
ها و امور جاري است كـه   چنين رسومي از نوع بدعت، گردد عبادت و تعظيم نمي، تقرب

دٌّ «حديث:  وَ رَ هُ نهُ فَ يسَ مِ نا هذا ما لَ ثَ يف أمرِ ن أحدَ  »مَ

لـذا  ، شود مل نميهر كسي در دين ما چيز جديدي را پديد آورد كه از آن نيست) شا(
 ايراد ندارد و مشروع است

 وباهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم
 )3/61/59( انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] حكم برگذاري مراسم جشن تولد207[

حكم جشن گرفتن به مناسبت گذشت يك يا دو سـال بيشـتر يـا كمتـر از تولـد      س:
نامند؟ حضور در چنين  يد را عيد ميالد يا خاموش كردن شمع ميشخص چيست؟ اين ع

                                                            
 )1718)ومسلم (2697بخاري ( -1
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اجابـت كنـد؟   ، رد؟ آيا اگر فردي به چنين جشني دعوت شـود دا ميچه حك، مهمانيهايي
 اجر شما با اهللا!، پاسخ ما را بدهيد

هـاي   بيانگر اين است كـه جشـن تولـد از بـدعت    ، ي شرعي از قرآن و سنت ادله ج:
اي ندارد واجابت چنين دعـوتي   در شريعت مطهر اصل و ريشهنوپيداي در دين است كه 

 تاييد و تشويق عمل بدعت است.، جايز نيست؛ زيرا اجابت اين نوع دعوت

 ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                    ﴾

 ]۲۱[الشوری: 
 .»ساختند ها آندارند كه بدون اذن اهللا آئيني براي  آيا آنان معبوداني«

 ﴿ فرمايد: و مي                         

                             

       ﴾١٩ – ١٨يه: [اجلاث[ 

هـاي   از آن پيـروي كـن و از هـوس   ، سپس تو را بر شريعت و آئين حق قرار داديم«
نيـاز   توانند تـو را در برابـر اهللا بـي    هرگز نمي ها آن، كساني كه آگاهي ندارند پيروي نكن

اما اهللا يار و ياور پرهيز گـاران  ، ند و ظالمان يار و ياور يكديگرندكنند و از عذابش برهان
 .»است

﴿ فرمايد: و مي                          

   ﴾ :۳[األعراف[ 

بر شما نـازل شـده پيـروي كنيـد و از اوليـا و      و از چيزي كه از طرف پروردگارتان «
 .»شويد اما كمتر متذكر مي، معبودهاي ديگر جز او پيروي نكنيد

ـن «فرمايـد:   صلي اهللا عليه وسلم در حديث صحيحي ثابت است كـه مـي   از پيامبر مَ

دٌّ  وَ رَ هُ نا فَ يهِ أمرُ لَ يسَ عَ الً لَ مِ لَ عَ مِ آن ، نباشـد  هر كس عملي انجام دهد كه از [دين] ما(: »عَ

 عمل مردود است).
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ريَ احلَديثِ كِتابُ اهللاِ«فرمايد:  و مي دٍ صلی اهللا عليه وسـلم، خَ َمَّ ديُ حمُ ريَ اهلَديَ هَ وَ ، وَ خَ

ا ثاهتُ دَ ورِ حمُ َّ األُمُ لَّ ، رشَ ةٌ  وَ كُ اللَ ةٍ ضَ  »بِدعَ

راه و روش محمـد صـلي اهللا   ، بهترين حديث كتاب اهللا است و بهتـرين راه و روش (
(ه وسلم و بدترين امور مسايل نو است و هر بدعتي گمراهي است)علي

342F

. به همين معنـا  )1
 احاديث زيادي وجود دارد.

با ، وانگهي اين جلسات علي رغم بدعت و منكر بودن هيچ اصلي در شريعت ندارد
گيرند و پيامبر  جشن تولد مي ها آنچرا كه ، اين حال مشابهت به يهود و نصاري است

فرمايد:  مي، دهد ه وسلم در حالي كه نسبت به اين گونه اعمال هشدار ميصلي اهللا علي

بِّ « حرَ ضَ لُوا جُ خَ و دَ ؛ حتّي لَ راعٍ رباً وَ ذِراعاً بِذِ رباً شِ م شِ بلَكُ ن كانَ قَ نَنَ مَ نَّ سَ تَتَّبِعُ لَ

ن؟! : فَمَ ودُ وَ النَّصاري؟ قالَ ولَ اهللاِ. اليَهُ سُ لنا: يا رَ م. قُ وهُ بِعتُمُ  »تَ

يهـود و نصـاري) وجـب بـه     ، اهل كتاب( راه و روش كساني پيش از خود را حتماً(
تا جايي كه اگر به سوراخ سوسـماري داخـل   ، كرد دوجب و ذراع به ذراع پيروي خواهي

گفتيم: اي رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم! منظور ، پيروي خواهيد كرد ها آنشوند شما از 
معناي اين كه پيامبر صلي اهللا عليه وسـلم   يهود و نصاري است؟ فرمود: پس كيست؟) و

(فرمايد: پس كيست؟ مي
343F

 مشخص هستند. ها آنمنظور اين است كه  )2

م«فرمايد:  و مي ـنهُ ـوَ مِ هُ ـومٍ فَ بَّهَ بِقَ ن تَشَ د از كنـ  ميهـر كـس خـود را مشـابه قـو     ( »مَ

(ست)ها آنهم
344F

، نددپسـ  . و احاديث به همين معنا زياد است. اهللا همگان را به آن چه مـي )3
 توفيق دهد.

 )4/283( مجموع فتاوا ومقاالت متنوعة –از شيخ ابن باز 

 روز محبت) ( ] حكم جشن به مناسبت عيد دوستي208[

                                                            
 )867مسلم ( -1
 )2669)ومسلم (3456بخاري ( -2
 ) ذكر گرديد.159تخريج آن در فتواي ( -3
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به ويژه بـين دختـران    -در اين اواخر جشن گرفتن به مناسبت روز عيد دوستي  س:
لبـاس و  (اين عيد يكي از اعياد نصـاري اسـت كـه پوشـش     ، رواج يافته است -دانشجو

كنند از جنـاب عـالي    هاي قرمز اهدا مي فقط گل، كفش) با رنگ قرمز است و به يكديگر
رود كه حكم جشن به مناسبت اين عيد را توضيح دهيـد و نصـيحت شـما بـه      انتظار مي

 مسلمانان در خصوص چنين مسايلي چيست؟ اهللا شما را حفظ و حمايت كند!
 يست.جشن به مناسبت عيد دوستي به چند جهت جايز ن ج:

 از اعياد بدعت است كه در شريعت اساسي ندارد.، عيد دوستي اول:
 اين عيد دعوتي است به عشق و دلباختگي. دوم:
ارزشـي كـه بـا راه و     چنين امور بـي  شود كه دلها به  اين چنين كارها موجب مي سوم:

روز عيـد  (مشغول گردد لذا جايز نيسـت در ايـن روز   ، روش سلف صالح مخالف است
، نوشـيدن ، برابـر اسـت در خـوردن   ، هر عملي از شعائر ايـن عيـد انجـام شـود     دوستي)
هديه دادن يا چيزي ديگر باشد. پس بر فرد مسلمان الزم اسـت كـه در ديـنش    ، پوشيدن

عزت داشته باشد و به دنبال هواهاي نفساني همچون حيوانات به دنبال هر فريادي نرود. 
هاي آشكار و نهـان در پنـاه خـود محفـوظ      ام فتنهكه مسلمانان را از تم خواهم  از اهللا مي

 نمايد و حمايت و توفيق خود را به ما عنايت فرمايد.
  با امضا، ه5/11/1420تاريخ  -فتاواي شيخ ابن عثيمين

 ] حكم جشن روز عيد دوستي 209[

 ) هر سـال مـيالدي بـه نـام روز دوسـتي     14/2( ماه فوريه 14بعضي از مردم در روز 
(والنتين داي)(

345F

دهنـد و لبـاس    گيرند و به همديگر دسته گل سرخ هديـه مـي   جشن مي )1
، شود فروشي برپا مي هاي شيريني يند و بازارچهگو ميديگر تبريك  به هم، پوشند سرخ مي

كشـند و   روي آن عكس قلب را مي، كنند هايي به رنگ سرخ درست مي شيريني ها آندر 

                                                            
1- day Valentine     روز عيد والنتين كه براي محبوب يا محبوبه ي خويش كارت مـي فرسـتد. فرهنـگ

 .1378،نشر تنوير، تهران1388تأليف و ترجمه: محمد رضا جعفري، ص  فارسي -فشرده انگليسي
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بـا  ، كننـد  خصوص اين روز را پخـش مـي  ها روي كاالها تبليغات م در بعضي از بازارچه
 توضيح دهيد):(، توجه به اين مسايل

 حكم جشن در اين روز چيست؟ -اول
 رد؟دا ميخريد از بازارهاي مخصوص اين روز چه حك -دوم
، شـود  برپـا مـي   هـا  آنخريد از بازارهايي كه به خاطر فروش نيازهـاي عيـدي    -سوم
 چيست؟

ع سلف امت بيـانگر ايـن اسـت كـه اعيـاد      اجما، سنت، ادله ي صريحي از قرآن -ج
برابر است كه ، لذا هر عيدي غير از اين دو-عيد فطر و عيد قربان ، فقط دوتاست اسالمي

يـا معنـا و مفهـوم عيـد را     ، د يا تازه به وجود آمده باشدباش ميمتعلق به شخص يا گروه 
خوشـحالي بـه    اظهـار ، اعتـراف بـه آن  ، از اعياد بدعت است كه عيد گرفتن، داشته باشد

چـون ايـن   ، مناسبت آن و همكاري در آن به هيچ عنوان براي فرد مسلمان جـايز نيسـت  
 كار تجاوز از حدود الهي است و فرد متجاوز ازحدود الهي بر خود ظلم كرده است.

ي كفـار نسـبت دهـد     كسي خود را) به يكي از اين اعياد تـازه بـه وجـود آمـده    (اگر 
در حـالي  ، ستها آنچون مشابهت و نوعي مواالت با ، مرتكب گناه روي گناه شده است

شـان در كتـاب خـود منـع      مؤمنان را از مشابهت و دوستي با آنان و مواالت تعالىكه اهللا 

وَ «فرموده است و از پيامبر صلي اهللا عليه وسلم ثابت است كه فرمودند:  هُ مٍ فَ وْ بَّهَ بِقَ نْ تَشَ مَ

مْ  نْهُ  ست).ها آند او از كن ميوكسي كه خود را شبيه به ق(: »مِ

، پرستان نصراني است چرا كه از اعياد بت، عيد دوستي نيز از جنس همين اعياد است
روا نيست كه ايـن روزهـا را عيـد    ، لذا براي مسلماني كه به اهللا و روز آخرت ايمان دارد

 بگيرد يا عيد بداند و يا تبريك بگويد.
ت تـا فرمـان اهللا و رسـول را اجابـت     بلكه ترك عيد گرفتن و پرهيز از آن واجب اس

 عالوه بر اين از اسباب نارضايتي اهللا و عذاب الهي خود را نجات داده است.، كرده باشد
به همين صورت بر فرد مسلمان همكاري در چنين عيدي و يا ديگر اعياد كفار حرام 

 يـا ، يـا سـاختن چيـزي   ، فروش، خريد، نوشيدن، هر نوع همكاري اعم از خوردن، است
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يا اعالن و... حرام است؛ چرا كه اين همكاري بـر  ، يا كارت تبريك فرستادن، هديه دادن
 است. صلي اهللا عليه وسلم گناه است و دشمني و نافرماني از اهللا و رسول

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                         

           ﴾ :۲[املائدة[ 

و ، كاري كنيد و در راه گناه و تعدي همكـاري ننماييـد   در راه نيكي و تقوا با هم هم«
 .»از مخالفت با فرمان اهللا بپرهيزيدكه مجازات اهللا سخت است

بـه ويـژه در   ، ن و سنت عمـل كنـد  لذا بر مسلمان واجب است كه درهمه حال به قرآ
، شـدگان  بايد هوشيار باشـد و از وقـوع در انحرافـات غضـب    ، دوران فتنه و كثرت فساد

برحـذر  ، نـد كن ميگمراهان و افراد فاسقي كه اميد عفو از اهللا ندارند و به اسالم توجهي ن
ز اهللا چـون غيـر ا  ، باشد. لذا مسلمان بايد براي ثبات و طلـب هـدايت بـه اهللا پنـاه ببـرد     

 نيست.، ها را ثبات و پايداري بخشد هدايتگر ديگري كه قلب
 و اهللا ولي التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم

 )22/11/1420( )تاريخ21203( ش، انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا

 عيد) مادر(] حكم جشن روز 210[

شود  برگزار مي، يدي به نام عيد مادرمارس) ع21(هر سال در منطقه ما در تاريخ  س:
گيرند. آيا اين حالل است يا حـرام؟ آيـا بـر مـا الزم      ي مردم در آن روز جشن مي و همه

 و هديه تقديم كنيم يا خير؟، است كه جشن بگيريم
ند. در زمان سلف صالح باش ميبدعت ، تمام اعيادي كه مخالف با اعياد شرعي ج:

رغم  كه آن را از غير مسلمانان گرفته باشند. آن اعياد علي حتي چه بسا، وجود نداشته اند
شناسند  هستند. اعياد شرعي را مسلمانان مي تعالىبدعت بودن مشابهت با دشمنان اهللا 

عيد ديگري ، جمعه) غير از اين سه عيد( عيد قربان و عيد هفته، كه عبارتند از: عيد فطر
ه وجود آمده به پديد آورندگانشان ها كه ب در اسالم نيست. هر عيدي غير از اين

 صلي اهللا عليه وسلم زيرا رسول اهللا، شود و در شريعت اهللا باطل هستند برگردانده مي
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دٌّ «فرمايد:  مي وَ رَ هُ يْسَ فِيهِ فَ ا لَ ا مَ ذَ ا هَ نَ رِ ثَ يفِ أَمْ دَ نْ أَحْ هر كس در دين ما چيزي پديد (: »مَ

شود و در پيشگاه اهللا  خود فرد برگردانده مي مردود است). يعني به، آورد كه از آن نباشد
 شود. قبول نمي

ا «فرمايد:  در روايتي ديگر ميصلي اهللا عليه وسلم  پيامبر نَ رُ يْهِ أَمْ لَ يْسَ عَ الً لَ مَ لَ عَ مِ نْ عَ مَ

دٌّ  وَ رَ هُ  »فَ

 مردود است).، هر كسي عملي انجام دهد كه مطابق دستور دين ما نباشد(
كننـده   شـود) عيـدي كـه سـؤال     مخاطـب متوجـه مـي   (د اين مطلب روشن شو هرگاه

، اظهار هيچ يـك از شـعائر عيـد   ، ي آن سؤال نموده و آن را عيد مادر ناميده است درباره
 مانند: اظهار سرور و خوشحالي و تقديم هديه و... جايز نيست.

به اين ترتيب بر مسلمان واجب است كه با دين خود احساس عزت و افتخار كنـد و  
در اين دين ارزشمند مقـرر كـرده و    صلي اهللا عليه وسلم چيزي كه اهللا و رسول به همان

بدون زياد و كم بسنده كند. براي مسلمان شايسته نيسـت  ، براي بندگانش پسنديده است
اي باشد كه از هر صدايي پيروي كنند. بلكه بايد به مقتضـاي شـريعت    اراده كه موجود بي

ان از او پيروي كنند نه اينكه او از ديگران پيروي كند. الهي داراي شخصيتي باشد تا ديگر
 مسلمان خودش الگو باشد نه الگوگيرنده. بايد دانست كه دين اهللا از هر نظر كامل است.

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                       

      ﴾ :امروز دين را بر شما كامل كردم و نعمتم را بر شما تمام « ]۳[املائدة

 .»نمودم و اسالم را به عنوان آئين [جاودان] براي شما پسنديدم
در حقيقت) مادر خيلي بيشتر از اينها حق دارد كـه در هـر سـال يـك روز را بـه او      (

د كه بايـد آن را رعايـت و بـه آن    بلكه مادر حقي بر گردن فرزندان دار، اختصاص دهيم
 از مادر اطاعت كنند.، توجه نموده و در هر زمان و مكان به شرطي كه نافرماني اهللا نباشد

 )35-34( ص -مكتبة الضياء -علي الدرب نور -شيخ ابن عثيمين

 ) ميالدي نصاري و غيره2000(] حكم جشن به مناسبت سال 211[
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مـيالدي و آغـاز    2000ه مناسبت فرا رسيدن سال هاي تبليغاتي ب در اين روزها رسانه
نصـاري و... بـه همـين    ، اعـم از يهـود  ، كنند. كفار هايي را پخش مي هزاره ي سوم برنامه

 دانند. كنند و آرزوهايي را با اين مناسبت مرتبط مي مناسبت ابراز شادماني مي
داننـد نيـز    يكه بعضي از كساني كه خود را مسلمان م، استاد محترم! سوال اين است 

داننـد لـذا كارهـا و     هاي ارزشـمندي مـي   اينها را مناسبت، دهند به اين جشنها اهميت مي
دانند يا بـه همـين مناسـبت اقـدام بـه برگـذاري        ازدواجشان را با اين مناسبت مرتبط مي

كننـد. كـه ايـن عمـل تـأثير بـدي بـراي         هاي خود و... مـي  ها يا شركت دعوتي در محله
تبـادل تبريـك و   ، جشـن گـرفتن  ، داشـت  ي بـزرگ  كم شريعت دربارهمسلمانان دارد. ح

... در اين روز چيسـت؟ اهللا از طـرف اسـالم و    ، تهنيت به صورت زباني يا چاپ پوستر
 مسلمانان به شما جزاي خير دهد.

مـيالدي بـر حسـب     2000در سؤال ديگرآمده: يهود و نصارا به مناسبت حلول سـال  
هـا و اعتقـادات خـود در جهـان بـه       به تـرويج برنامـه  تاريخ خود به صورت غيرمستقيم 

 ها آنپردازند. بعضي از مسلمانان تحت تأثير تبليغات  خصوص در كشورهاي اسالمي مي
گيرنـد و بـه همـين مناسـبت بـراي فـروش        داشت اين مناسبت) آمادگي مي بزرگ(براي 

عقايـد مسـلمانان    رود كه اين كار بـر  لذا بيم آن مي، كنند كاالهاي خود تخفيف اعالن مي
در نتيجـه بـا غيرمسـلمانان رابطـه ي دوسـتي برقـرار كننـد. لطفـاً حكـم          ، تأثير بگـذارد 

، هـا  تبليغات براي اين مناسـبت ، هايشان در مناسبت ها آنهمسايگي با كفار و مشاركت با 
هـا را توضـيح    هـا و شـركت   هايشان و تعطيل كارها در مؤسسه جشن گرفتن در مناسبت

ي مسـلمان   هـا برعقيـده   ها يا رضايت داشتن از اين ام اين امور و مشابه ايندهيد. آيا انج
 گذارد؟ تأثير مي

نعمت اسالم و هدايت به ، به بندگانش بخشيده تعالىبزرگترين نعمتي كه اهللا  ج:
 ها آن صراط مستقيم الهي است و از رحمت الهي به بندگان مؤمن اين است كه براي

هدايت و صراط مستقيم را بخواهند. اين صراط به  تعالىاهللا  فرض نموده تا در نمازها از
، اعم از پيامبران، شدگان از جانب اهللا راهي وصف شده است كه از آنِ نعمت داده
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نصارا و ساير ، يعني) يهود(شهدا و صالحان است نه راه منحرفان از اين مسير ، صديقان
رد مسلمان واجب است كه شكر شود كه بر ف كفار و مشركان. به اين ترتيب روشن مي

از اين نعمت پاسداري نمايد ، با گفتار و كردار و اعتقاد به جا آورد، نعمت الهي را بداند
و در پي انجام كارهايي باشد كه اين نعمت از نابودي حفظ شود. در دنياي امروز كه 

آشكارا  حق و باطل بر بسياري از افراد پوشيده است آگاهان در دين الهي و اهل بصيرت
نور آن را ، بينند كه دشمنان اسالم تالش دارند تا حقايق اسالم را از بين ببرند مي

ي ممكن تالش  مسلمانان را از اصل اسالم دور نمايند و با هر وسيله، خاموش كنند
داري از اسالم  ها تصوير لكه عالوه بر اين، ي مسلمين را با دين قطع نمايند دارند رابطه
تا تمام افراد بشر را از ، دهند به اين دين نسبت مي  و انواع تهمت و دروغ كنند معرفي مي

نازل كرده  صلي اهللا عليه وسلم محمد بن عبداهللا، ايمان به آن چه بر پيامبرش، راه اهللا

 ﴿ فرمايد: مي تعالىي قرآن است كه اهللا  باز دارند. مصداق اين واقعيت آيه، است

                       

            ﴾ :۱۰۹[البقرة[ 

آرزو ، ريشـه دوانـده   هـا  آنبسياري از اهـل كتـاب از روي حسـدي كـه در وجـود      «
بعد از اين كه حق ، ردن به اهللا به كفر بازگردانندكردند شما را بعد از اسالم و ايمان آو مي

 .  »كامالً روشن شده است ها آنبراي 

 ﴿ فرمايد: و مي                           

     ﴾ :دوست داشتند جمعي از اهل كتاب [از يهود«  ]۶۹[آل عمران [

كنند مگر خودشان را و  گمراه نمي ها آنكردند] شما را گمراه كنند.  [آرزو مي
 .»فهمند نمي

﴿ فرمايد: و مي                       

         ﴾ايد! اگر  اي كساني كه ايمان آورده« ]۱۴۹: [آل عمران
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گرداند و  تان باز مي ي گذشته ي) عقيده(اند اطاعت كنيد شما را بر  از كساني كه كافر شده
 . »كار خواهي شد سرانجام زيان

﴿ فرمايد: و مي                       

                       ﴾ :۹۹[آل عمران[ 

، داريد و در پي انحـراف هسـتيد   بگو اي اهل كتاب! چرا مؤمنان را از راه اهللا باز مي«
غافـل  ، دهيـد  در حالي كه به درستي اين راه گواه هستيد و اهللا از آن چـه كـه انجـام مـي    

 .»نيست
وعده داده است كه دين و كتابش  تعالىبا اين همه اهللا ، يگر آيات در اين موضوعو د

 كند. را حفظ مي

﴿ فرمايد: و مي              ﴾ :۹[احلجر[ 

 .»قرآن و دين) را نازل كرديم و محافظ آن هستيم(ما ذكر  «

أنه ال تزال طائفة مـن أمتـه عـيل «فرمايد:  در حديثي مي يه وسلمصلي اهللا عل رسول اهللا

هلم ذَ هم من خَ اعة، احلقّ ظاهرين اليرضّ همواره گروهي از (: »والمن خالفهم حتي تقوم السّ

، مخالفـت كنـد   ها آنشان بردارد و هركس با  هر كس دست از ياري، امتم با حق پيروزند

(قيامت بر پا شود)تا زماني كه ، رساند ضرري نمي ها آنبه 
346F

 فاحلمد هللا كثرياً . )1

خواهيم كه ما و برادران مـا را جـز    مي -كننده است كه نزديك واجابت – تعالىاز اهللا 
 داراي جود و سخاوت و لطف و مهرباني است. تعالىچرا كه او ، قرار دهد ها آن

 شـنود كـه چـه طـور     كنـد و مـي   انجمن دايمي مباحث علمي و افتا مشاهده مي، آري
داننـد و تحـت تـأثير     طوايف يهود و نصاري و كساني كه خود را منسوب به اسـالم مـي  

هستند به مناسبت كامل شدن سال دوهزار مـيالدي و اسـتقبال از هـزاره سـوم بـه       ها آن
دهند. امـا كـاري جـز نصـيحت و      ها با آمادگي بسيار زياد به آن اهميت مي حساب غربي

كاري ديگـر از دسـت   ، شان آگاه شوند تا از دين بيان حقيقت حكم شريعت به مسلمانان
                                                            

 )به بعده به همين معنا است.1920،1921،19239مسلم ( -1
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شدگان و گمراهان بر  هاي غضب آيد تا مسلمانان از انحراف به گمراهي اين انجمن برنمي
 حذر باشند.

دردهـا  ، خواهند با اين هزاره تحقق حوادث يهود و نصارا قهراً مي -اوالًييم: گو ميما 
هـا   چرا كه ايـن ، دهند طعي بودن نسبت ميو رؤياهايي را قاطعانه يا به گمان نزديك به ق

اند. همان طور كه برخـي از اتفاقـات    شود كه باور كرده هايي مي ناشي از مباحث و درس
دهند و به تصور اين كه ايـن حـوادث    اي كه دارند به اين هزاره ربط مي ي را بنا بر عقيده

 شان آمده است. ي شده هاي تحريف دركتاب
 هـا  آنتوجه نكند و هيچ گونـه تمـايلي بـه     ها آنت كه به پس بر مسلمانان واجب اس

خـود را   صلي اهللا عليه وسـلم  نشان ندهد. بلكه فقط با كتاب پروردگار و سنت پيامبرش
نياز بداند و نظريات و آراء مخالف با قرآن وسنت را چيـزي جـز    از باورهاي ديگران بي

 توهم نشمارد.
، مخلوط شدن حق به باطل و دعـوت بـه كفـر   ها از  ها و مانند اين اين مناسبت -دوم

خالي نيستند. مانند: فراخوان بـه سـوي   ، الحاد و اظهار منكرات، بي بند و باري، گمراهي
تبرك جستن به صـليب  ، برابر دانستن اسالم با ديگر اديان و مذاهب باطل، وحدت اديان

هـاي   دارد؛ يـا ديـن  نصارا و... كه پيامـدهايي  ، و اظهار شعائر قولي و عملي و كفار يهود
يـا تأييـد   ، پندارند ي نصراني و يهودي را راه رسيدن به اهللا مي شده شده و منسوخ تحريف

د و مخـالف اسـالم اسـت. يـا     باشـ  مينمودن برخي از مسايلي كه در آن دو دين موجود 
و  ،صـلي اهللا عليـه وسـلم    رسـول اهللا ، قبول نمودن مسايلي كه به اجماع امت كفر به اهللا

اي بـراي بيگانـه شـدن مسـلمانان از      عالوه بر اين كه چنين اعمـالي وسـيله  ، استاسالم 
 شان است. دين

سنت آثار صحيح بسيارند كه ما را از مشابهت به كفار در مسايلي ، ي قرآن ادله -سوم
هـاي   در اعيـاد و جشـن   ها آناز جمله مشابهت به ، كند نهي مي، ستها آنكه مختص به 

 است. ها آن
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شـود. هـر    اطالق مـي ، نس است و به هر روزي كه برگردد و تكرار شودعيد: اسم ج
روزي كه كفار آن را بزرگ شمارند يا مكـاني كـه كفـار جلسـات دينـي خـود را در آن       

از اعيـاد  ، دهنـد  انجـام مـي   هـا  آنو مكـ  هـا  آنيا هر عملي را كه در اين زمـ ، برگزار كنند
بلكه هر وقت يا هر مكاني ، ود نيستمحد ها آنداشت اعياد  ست. نهي فقط به بزرگها آن

يا هر عملي كه در آن ، پندارند و در شريعت اسالم داراي اصلي نيست كه كفار بزرگ مي
شود و همچنين روزهاي قبل و بعد از آن را كه هماننـد   را نيز شامل مي، روز انجام دهند

 هشدار داده است. تيميه در اين باره گيرد. همانگونه كه ابن در بر مي، حريم آن روز است

  ﴿ نهي از مشابهت كفار: ي بارهاستدالل از قرآن در      

           ﴾ :۷۲[الفرقان[ 

كننـد] و   دهند [و در مجالس باطـل شـركت نمـي    و كساني كه شهادت به باطل نمي«
 »گذرند بزرگوارانه ازآن مي، ودگي برخورد كنندهنگامي كه با لغو و بيه

ماننـد ابـن   ، چون اين آيه در بحث ذكر صفات بندگان مؤمن است. جماعتي از سلف
(مجاهد و ربيع ابن انس، سيرين

347F

اعيـاد  » زور«انـد: كـه منظـور از     اين چنين تفسير كرده )1
 لي اهللا عليه وسلمص كه رسول اهللا، كفار است. از انس بن مالك رضي اهللا عنه ثابت است

كشيدند و  در هر سال مردم مدينه) دو روز را دست از كار مي(درحالي كه ، به مدينه آمد

انِ «فرمـود:   صـلي اهللا عليـه وسـلم    گرفتند. پيـامبر  با بازي و سرگرمي جشن مي ـذَ ـا هَ مَ

ـ انِ الْ مَ رمي گفتند: ما اين دو روز را از گذشته با بـازي و سـرگ    اين دو روز چيست؟ ؟»يَوْ

مَ  اللَّـهَ إِنَّ «فرمود:  صلي اهللا عليه وسلم كنيم. پيامبر سپري مي ـوْ امَ يَ ـنْهُ ا مِ ً ريْ ِامَ خَ مْ هبِ كُ لَ دَ بْ دْ أَ قَ

ـ مَ الْ وْ يَ ى وَ حَ ـأَضْ طْرِ الْ اهللا عوض آن دو چيز بهتري را به شـما داد و آن دو روز عيـد   (: »فِ

(قربان و عيد فطر است)
348F

2(. 

                                                            
 )3/329،330نگا تفسير ابن كثير ( -1
) آن را 1091( 1/294)وحاكم 1556) ونسائي (1134)وابوداود  (3/103،178،235،250احمد در مسند  ( -2

 با او موافق است.صحيح دانسته و ذهبي 
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ـرَ «يـد:  گو مـي ضحاك رضـي اهللا عنـه   ثابت بن ، در روايت صحيح تُ أَنْ أَنْحَ رْ إِينِّ نَـذَ

ةَ  انَ الَ النَّبِيُّ ، بِبُوَ قَ اصلی اهللا عليه وسلمفَ انَ فِيهَ لْ كَ انِ ، : هَ ثَ نْ أَوْ ثَنٌ مِ ـوَ ـالَ الْ بَدُ ؟ قَ عْ لِيَّةِ يُ اهِ  :جَ

الَ ، ال يدٌ  :قَ ا عِ انَ فِيهَ لْ كَ هَ الَ ، فَ مْ ؟ قَ يَادِهِ نْ أَعْ ولُ ، ال :مِ سُ الَ رَ : صلی اهللا عليـه وسـلم اللَّـهِ قَ

كَ  رِ فِ بنذْ رٍ ، أَوْ اءَ لِنَذْ فَ إِنَّهُ ال وَ يَةِ ، فَ صِ عْ ـمٍ ، اللَّـهِ يفِ مَ حِ ةِ رَ طِيعَ ال يفِ قَ لِـكُ ابْـنُ ، وَ مْ يامَ ال يَ ال فـِ وَ

مَ  (نذر كرد كـه شـتري را بـه بوانـه     وسلم عليه اهللا صلي مردي در زمان رسول اهللا(: »آدَ
349F

1( 

آمد و گفت: من نذر كردم كه شـتري را   وسلم عليه اهللا صلي لذا نزد رسول اهللا، بح كندذ
فرمود: آيا درآن جا بتي هست كـه عبـادت    وسلم عليه اهللا صلي در بوانه ذبح كنم. پيامبر

شـود! گفتنـد:    شود. گفت: خير. پرسيد: آيا درآن جا مراسم عيدي از اعيادشان برگزار مي
خود وفا كن؛ چرا كه وفاي به نذر در امـري كـه در آن معصـيت اهللا     خير. فرمود: به نذر

روا ، تـوان انجـام آن را نـدارد    انسـان باشد جايز نيست و همچنين وفاي بـه نـذري كـه    
(نيست)

350F

2(. 

ىلَ «يد: گو مي رضي اهللا عنه عمر بن خطاب لُوا عَ خُ ـالَ تَدْ مَ الْ وْ مْ يَ هِ نَائِسِ كِنيَ يفِ كَ ِ رشْ مُ

إِنَّ  مْ فَ هِ يدِ مْ  عِ يْهِ لَ لُ عَ نْزِ طَةَ تَ خْ ، در روز عيد مشركين به معبدهاي آنان وارد نشويد(: »السَّ

(آيد) فرود مي ها آنچرا كه غضب اهللا بر
351F

3(. 

اءَ «يد: گو ميو نيز  ـدَ تَنِبُـوا أَعْ مْ  اللَّــهِ اجْ هِ يـدِ از دشـمنان اهللا در روز عيدشـان   (: »يفِ عِ

(اجتناب كنيد)
352F

4(. 

نَي ببالدِ األعاجم فصنع «يد: گو مي رضي اهللا عنه صعبداهللا بن عمرو بن عا ن بَ مَ

َ معهم يوم القيامة رشِ م و مهر جاهنم و تشبَّهَ هبم حتي يموت و هو كذلك؛ حُ هُ وزَ هر (: »نَريُ

                                                            
 بوانه: سرزمين سر سبزي است كه پشت ينبع نزديك ساحل درياست. -1
 ) آن را صحيح دانسته است.2834)و آلباني درصحيح ابوداود (3313ابوداود ( -2
) 3/417)واآلداب الشـرعية البـن مفلـح (   25/325)ونگا مجمـوع الفتـاوا (  18640بيهقي در السنن كبري  ( -3

 صحيح دانسته اند. هردو اين حديث را
 )1804)و بخاري در تاريخ كبير  (18641بيهقي در سنن كبري  ( -4
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را انجام دهد و  ها آنبه مناسبت نوروز و مهرگان اعمال ، كس در بالد عجم خانه بسازد
(شود) حشر مي ها آنروز قيامت با ، بماند ها آنشبيه ، تا وقت مرگ خود

353F

1(. 
و پيامـدها) از  (با توجه به بسياري از مسـايل   صلي اهللا عليه وسلم رسول اهللا -چهارم

در اعيادشـان موجـب شـادي قلـب و      ها آنكرده است. از جمله: تشابه با  اعياد كفار نهي 
 شود. شان مي در كار باطل ها آنخوشحالي 

شود كـه   ابهت در امور باطني مانند عقايد فاسد ميمشابهت در امور ظاهري سبب مش
ترين  گذارد و از بزرگ اين عقايد فاسد دزدانه و پنهاني به صورت تدريجي در فرد اثر مي

اين است كه مشابهت ظاهري با كفار سبب ايجاد ، آيد مفاسدي كه از اين طريق پديد مي
با ايمان منافي  ها آنسبت به گردد و محبت و دوستي ن مي ها آنمحبت و دوستي باطني با 

 است.

 ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                       

                             

 ﴾ :۵۱[املائدة[ 

گـاه خـود]    ايد! يهـود و نصـارا را ولـي [دوسـت و تكيـه      اي كساني كه ايمان آورده«
هسـتند.   هـا  آناولياي يكديگرند و كساني كه از شما با آنان دوستي كنند از  ها آننگيريد. 
 .  »كند كاران را هدايت نمي اهللا ستم

  ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                   

      ﴾ :ادله۲۲[ا[  

يـابي كـه بـا دشـمنان اهللا و      هيچ قومي را كه به اهللا و روز آخرت ايمان دارنـد نمـي  «
 . »رسولش دوستي كنند

                                                            
) و ابـن قـيم فـي احكـام     1/200) ابن تيميه در اقتضاء الصراط المستقيم (18642بيهقي در السنن كبري  ( -1

 اند. ) اسناد اين روايت را صحيح دانسته3/1248اهل الذمة  (
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اسالم ، را بعنوان پروردگار تعالى براي مسلماني كه اهللا، مطالبي كه گذشت بنابر پنجم:
را بعنوان پيامبر پذيرفته اجازه نـدارد بـراي    وسلم عليه اهللا صلي و محمد، را بعنوان دين

ي دوم و سـوم   جشن بگيرد. بنابراين جشن هزاره، اعيادي كه در اسالم هيچ اصلي ندارند
، جايز نيسـت  اه آنمشاركت و هيچ نوع كمك به ، هاست. لذا حضور از همين نوع جشن

 ست. چون گناه و تجاوز از حدود الهي

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                       

   ﴾ :۲[املائدة[ 

بپرهيزيد كه هرگز در راه تعدي و گناه همكاري ننماييد و از [مخالفت با فرمان] اهللا «
 .»مجازات اهللا شديد است

بـه هـيچ    هـا  آنبراي مسلمان تعاون و همكاري بـا كفـار در اعيـاد و مراسـم      -ششم
كه هزاره مـيالدي   ها آنصورتي جايز نيست. از جمله: معرفي و اطالع رساني براي اعياد 

 مذكور از همين نوع است.
رابر است كه اين دعوت بـه  ب، اي جايز نيست دعوت دادن به سوي آن با هيچ وسيله 

توليـد  ، هـاي ديـواري   تقـويم ، هاي گروهي باشد يا با نصب ساعتهاي ويـژه  وسيله رسانه
يا تبليغات بر ، چاپ پالكارتهاي تبليغاتي، هاي مخصوص به هدف يادگاري آن روز لباس

تعيـين جـوائز   ، هاي ويژه بـراي كاالهـاي تجـاري    تخفيف، روي انواع دفتر دانش آموزان
مسابقات ورزشي بـه چنـين مناسـبتي و يـا پخـش      ، خريد كاالهاي مخصوص عيدبراي 

 ها ناروا و از نظر شريعت ممنوع است). ي اين همه(شعار خاصي به مناسبت عيد كفار 
ي  براي مسلمان جايز نيست كه اعياد كفار را معتبر بداند از جمله همين هزاره -هفتم

ي كه از نظر آنان ارزشمند و مبـارك اسـت. بـه    مانند آن و ديگر مناسبتها و اوقات، مذكور
مراسم عقـد وازدواج خـود را   ، اين صورت كه كارهاي خود را در آن روزها تعطيل كنند

هـاي   پـروژه ، آغاز كارهاي تجارتي را به آن روز موكـول نماينـد  ، درآن روز برگذار كنند
ان جـايز نيسـت كـه    آباداني و... را در آن روز افتتاح كنند. بطور كامل بـراي فـرد مسـلم   

چون اين روزها مانند روزهـاي ديگـر   ، تصور كند اين روزها بر ديگر روزها برتري دارد
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بلكه چنـين  ، دهد است و اين از باورهاي فاسدي است كه حقيقت هيچ چيز را تغيير نمي
 خواهان عافيت و سالمتي هستيم. تعالىباوري گناه روي گناه است. از اهللا 

چـون ايـن   ، تبريك بگويد ها آنايز نيست كه اعياد كفار را به براي مسلمان ج -هشتم
 شود. مي ها آناست كه سبب خوشحالي  ها آني باطل  بمنزله ي رضايت از عقيده، عمل

به اتفاق حرام است.مانند: تبريك ، يد: تبريك گفتن شعائر مختص كفارگو ميابن قيم 
ا عيد مبارك! و... چنين فردي اگر يشان كه بگويد: عيد شما مبارك! ي گفتن عيدها و روزه

عملش از محرمات است. چنين عملي ماننـد: تبريـك گفـتن بخـاطر     ، از كفر سالم بماند
سجده براي صليب است!؟ گناه اين عمل در نزد اهللا بزرگتر و عذابش از تبريك گفتن به 

 زناكار و... سخت تر است.، قاتل، شارب خمر
شوند؛ حال  ارزشي ندارد به اين گمراهي مبتال ميآنان  بسياري از كساني كه دين براي

به اين ترتيب هـر كـس بـه فـردي در ارتكـاب      ، خبر است آن كه از زشتي عمل خود بي
يا كفر تبريك بگويد خود را در معرض خشم و غضب الهي قـرار داده  ، بدعت، معصيت

(است
354F

1(. 
 اهللا صـلي  مـد شرافت مسلمانان در اين است كه به تاريخ هجرت پيامبرشان مح -نهم

و به اين تاريخ پايبنـد باشـند و   ، اند افتخار كنند. كه صحابه بر آن اجماع كرده وسلم عليه
چرا كه مسـلمانان از چهـارده قـرن    ، آن را بدون هيچ گونه جشني تاريخ خود قرار دهند

اند. به اين ترتيب اكنون روا نيسـت كـه مسـلمانان از     پيش تا به امروز آن را به ارث برده
را جـايگزين آن كننـد.    - از ديگـر اديـان   -ريخ هجري روي گردانند و تاريخ ديگري تا

ارزش به جـاي چيـزي    مانند تاريخ ميالدي!؟ چرا كه اين عمل جايگزين كردن چيزي بي
 بهتر است.

ما تمام برادران مسلمان خود را به رعايت تقواي الهي آن هم طوري كه حق رعايت 
و سفارش ، دوري از معصيت، با عمل به اطاعت الهي كنيم تا سفارش مي، كردن است

نماييم. بايد هر فرد مؤمن تالش كند  يكديگر به اين امور و صبر بر اين اعمال توصيه مي

                                                            
 )1/441احكام اهل ذمه ( -1
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كه خيرخواه خود باشد و براي رهايي از غضب و لعنت اهللا در دنيا و آخرت در 
حاكم و ولي ، دهنده ياري، يابي به علم و ايمان حريص باشد و اهللا را تنها هادي دست

دهنده است و پروردگار تو در  چرا كه او بهترين حامي و بهترين ياري، خود بداند
را بخواند كه  وسلم عليه اهللا صلي هدايت و نصرت كافي است. و بايد اين دعاي پيامبر

افِيلَ اللَّـهُ «فرمايد:  مي َ إِرسْ ائِيلَ وَ يكَ مِ ائِيلَ وَ َ ربْ بَّ جَ اطِرَ السَّ ، مَّ رَ اتِ وَ فَ وَ ـامَ َ الْ
املِ ضِ عَ أَرْ

ـ ةِ الْ ادَ هَ الشَّ يْبِ وَ ونَ ، غَ تَلِفُ ْ انُوا فِيهِ خيَ بَادِكَ فِيامَ كَ َ عِ مُ بَنيْ كُ ْ نْ ، أَنْتَ حتَ تُلِفَ فِيهِ مِ ينِ ملَِا اخْ دِ اهْ

ـ نِكَ الْ قِّ بِإِذْ يمٍ ، حَ تَقِ سْ اطٍ مُ َ اءُ إِىلَ رصِ نْ تَشَ ي مَ ْدِ  »إِنَّكَ هتَ

، و زمـين  هـا  آني آسم پديدآورنده، ميكائيل و اسرافيل، وردگار جبرئيلاي پر، بارالها(
[از ، كنـي  كنند داوري مـي  تو بين بندگان خود در آن چه اختالف مي، عالم غيب و آشكار

همانـا  ، به ياري خود به حق راهنمايي كني، خواهم كه] مرا درآن چه اختالف شده تو مي
(كني) مي تو هر كس را بخواهي به راه راست هدايت

355F

. و سپاس الهـي را كـه پروردگـار    )1
 عالميان است.

 واهللا ولي التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم
 )12/8/1420( ) و تاريخ21049( ش-انجمن دايمي پژوهشهاي علمي و افتا

 ] حكم افتتاح مساجد با جلسه و گردهمايي212[

 يي و تبليغات براي اين عمل چيست؟گردهما، حكم افتتاح مساجد با جلسه س:

گفـتن  ، تالوت قرآن، شود و آبادي آن با ذكر اهللا مسجد با برگذاري نماز افتتاح مي ج:
امـور اسـت كـه موجـب بلنـد       و ماننـد ايـن  ، آموزش علوم شرعي، الحمد هللا، سبحان اهللا

 است.، گردد گردانيدن مقام و جايگاه مساجد مي

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                          

                             

                                                            
 )770مسلم  ( -1
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                     ﴾ :۳۸ – ۳۶[النور[ 

هـايي كـه    خانه، هايي [مساجد] كه اهللا اجازه داده [ديوارهاي] آن را باال برند در خانه«
مرداني كه نه تجـارت و  ، يندگو ميشود و صبح و شام در آن تسبيح او  اهللا در آن ذكر مي

ترسـند   روزي مياز  ها آن، كند اي آنان را از ياد اهللا و بر پا داشتن نماز غافل نمي نه معامله
روند] تا اهللا آنـان   به سراغ اين كار مي ها آن[، شود ها زير و رو مي ها وچشم دل، كه در آن

شان بيافزايد و  اند پاداش دهد و از فضل خود بر پاداش را به بهترين اعمالي كه انجام داده
 .  »دهد حساب روزي مي اهللا به هر كس بخواهد بي

ديگر صحابه و پيشوايان هدايت بعد ، خلفاي راشدين، موسل عليه اهللا صلي رسول اهللا
بايد دانست كه تمام خوبيها در اقتدا به روش ، كردند مساجد را اينگونه آباد مي، از ايشان

كردند لـذا مسـاجد    عمل مي، آنان و عمل به همان چيزي است كه آنان در افتتاح مساجد
چـه در مفهـوم عبـادت از شـعائر      آن ها و شود كه آنان با عبادت به همان صورتي آباد مي

 كردند. آباد مي، اسالم است
پيـروانش و پيشـوايان هـدايت ثابـت     ، وسـلم  عليه اهللا صلي در حقيقت از رسول اهللا

از ، كنند آن طور كه امروزه مردم دعوت مي، نيست كه مساجد را با جشن و دعوت به آن
اين ، گيرند آن جلسه مي شوند و به مناسبت تمام شدن ساخت شهرهاي مختلف جمع مي

 كار ثابت نيست.
از همه مـردم   وسلم عليه اهللا صلي بود قطعاً رسول اهللا اي مي اگر اين كار امر پسنديده

دادند يـا خلفـا و صـحابه     گرفتند و آن را براي امتش سنت قرار مي در اين كار سبقت مي
چنـين چيـزي اتفـاق     دادنـد. اگـر   نيز به پيروي از ايشان در زمان خـود آن را انجـام مـي   

شد؛ بنابراين برگذاري اين چنين مراسـمي صـحيح نيسـت     حتما براي ما نقل مي، افتاد مي
لذا نبايد دعوت به اين جلسات اجابت شـود و حتـي در برگـذاري آن كمـك مـالي و...      

چرا كه خير و خوبي در پيروي از سلف و پيشكسوتان نيك سيرت اسـت و  ، جواز ندارد
 هاي خلف و نسلهاي بعدي است. شر و بدي در بدعت
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ي خـود   را بـه خانـه   صلي اهللا عليـه وسـلم   اما در اين كه برخي از صحابه رسول اهللا
خانه آن جا را  تا صاحب، شان دو ركعت نماز بخواند ي دعوت كردند تا در جايي از خانه

دليلي نيست تا جلسات افتتاح مساجد كه امـروزه رسـم   ، براي خود جاي نماز قرار دهد
را براي جلسـه و جشـن    صلي اهللا عليه وسلم چرا كه صحابه پيامبر، ست را توجيه كنندا

 صلي اهللا عليـه وسـلم   كردند. پيامبر بلكه براي نماز گزاردن دعوت مي، كردند دعوت نمي
وانگهي سفر به خـاطر چنـين جلسـاتي در    ، براي خواندن چنين نمازي مسافرت نكردند

داخـل اسـت. بـه ايـن ترتيـب      ، از سه مسجد معـروف عمومِ نهي از مسافرت كردن غير 
شايسته است از چنين رسمي كه بدعت است دست بردارند و به امور واقعي مساجد و... 

اكتفـا  ، انـد  و پيروانش كـه پيشـوايان هـدايت    صلي اهللا عليه وسلم كه در زمان رسول اهللا
 كنند.

 ه و سلمواهللا ولي التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحب
 انجمن دايمي از كتاب فتاواي اسالميه كه محمد المسند جمع آوري كرده است.

 )233 ص/( حمود المطر جمع آوري كرده است. وكتاب البدع و المحدثات كه )1/18(

 ] حكم توسل و اقسام آن213[

 حكم توسل چيست؟ اقسام آن كدام است؟  س:

رسـاند وسـيله    فرد را به مقصد مـي توسل يعني: وسيله گرفتن و به هر چيزي كه  ج: 
چون صاد و سين به جاي يكديگر به كار ، گرفته شده است» الوصل«يند. از مصدر گو مي
 بصطه و بسطه.، سراط، يند: صراطگو ميروند. همان طور كه  مي

و خواندن) اهللا اين است كه دعاكننده در دعاي خود چيـزي را وسـيله   (توسل در دعا 
، بت آن شود. ناگزير براي اين كه آن چيز سبب قبولي دعا باشـد قرار دهد كه موجب اجا

 شود. ي شريعت ثابت مي به دليل نياز داريم و اين فقط از ادله
اي براي قبوليت دعايش قرار دهد كه دليل شرعي نداشته  لذا هر كس چيزي را وسيله

دانـد   يچـون از كجـا مـ   ، در حقيقت بدون علم چيزي را به اهللا نسـبت داده اسـت  ، باشد
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چيزي را كه وسيله قرار داده از چيزهايي است كه اهللا به آن راضي است و سـبب قبـولي   
 شود. دعايش مي

عمـل   تعـالى لـذا اهللا  ، اسـت  دعا از انواع عبادت است و عبادت موقوف به شـريعت  
رد كرده و آن را از انواع شـرك قـرار   ، كسي را كه بدون اذن اهللا از شريعتي پيروي نمايد

 ست.داده ا

 ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                    ﴾

 ]۲۱[الشوری: 
 .»اند ساخته ها آناذن اهللا آئيني براي  معبوداني) دارند كه بي( آيا آنان شريكاني«

﴿ فرمايد: و مي                       

                                  

 ﴾ :۳۱[التوبة[ 

ر برابـر اهللا قـرار   گزاران] خويش را معبودهايي د ] دانشمندان و راهبان [عبادتها آن[«
كه دستور نداشتند. جز معبـود يكتـا را    در حالي،  چنين] مسيح فرزند مريم را دادند و [هم

او پاك و منزه است از آن چـه همتـايش   ، عبادت كنند، كه معبود [بر حقي] جز او نيست
 .»دهند قرار مي

 توسل در دعا از اهللا بر دو قسم است:
 ريعت آمده و اين خود انواع مختلفي دارد:اي باشد كه در ش وسيله قسم اول:

صفت يا فعلي كـه مقصـودش   ، توسل به اسما و صفات و افعال اهللا: فرد با اسم -اول
 جويد. به اهللا توسل مي، كند را ايجاب مي

 ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا            ﴾ :۱۸۰[األعراف[ 

 .»ها بخوانيد اهللا را با آن نام، هاي نيكي است و براي اهللا نام«
مـرا  ، يد: اي اهللاِ رحيم بر مـن رحـم كـن! اي معبـود غفـور     گو ميبه طور مثال) فرد (

 ها. ببخش! و امثال اين
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كَ اللَّـهُ «فرمايد:   مي صلي اهللا عليه وسلم پيامبر لْمِ ــمَّ بِعِ ـىلَ الْ تِكَ عَ رَ ـدْ قُ يْبَ وَ ــغَ لْقِ الْ خَ

يِنِي مَ  تَ أَحْ لِمْ ـا عَ ا يلِ الْ ً ريْ يَاةَ خَ بارالها! با علم غيب خود و قـدرتت بـر خلـق [از تـو     (: »حَ

(زنده نگـه داري) ، خواهم كه] مرا تا زماني كه زندگي برايم خير است مي
356F

. و بـه امـتش   )1

ـدٍ اللَّـهُ «آموزش داده است كه در درود فرستادن برايشان در نماز بگويند:  َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ

يمَ  اهِ رَ ىلَ آلِ إِبْ عَ يمَ وَ اهِ رَ ىلَ إِبْ يْتَ عَ لَّ امَ صَ دٍ كَ َمَّ ىلَ آلِ حمُ عَ صـلي اهللا عليـه    بر محمد، بارالها(: »وَ

درود بفرست همان طور كـه بـر ابـراهيم و آلـش      صلي اهللا عليه وسلم وآل محمد وسلم
(درود فرستادي)

357F

2(. 
ز او. مانند: اين كه اهللا از زبان برداري ا و فرمان تعالىتوسل با ايمان به اهللا  -دوم

﴿ فرمايد: خردمندان مي                             

                          ﴾] :۱۹۳آل عمران[ 

كـرد كـه بـه     پروردگارا! ما صداي [نادي] تو را شـنيديم كـه بـه ايمـان دعـوت مـي      «
پروردگـارا! گناهـان مـا را بـبخش و     ، و ما ايمـان آورديـم  ، پروردگار خود ايمان بياوريد

 .»بميران ها آنهاي ما را بپوشان و ما را با نيكان و در مسير  بدي

﴿ فرمايد: و مي                           

     ﴾ :۱۰۹[املؤمنون[ 

ما را ببخش و بر ما رحـم  ، گفتند: پروردگارا! ما ايمان آورديم گروهي از بندگانم مي«
 .»كنندگاني كن كه تو بهترين رحم

                                                            
)، 1971)، ابـن حبـان  (  29346)، ابـن ابـي شـيبه (   1305،1306)، نسـائي ( 1624)، ابويعلي (4/264احمد ( -1

 ) آن را صحيح دانسته و ذهبي با او موافق است.1923( 1/524حاكم 
سـت.  درود بر پيامبر صلي اهللا عليه وسلم با الفاظ مختلف از تعدادي از صحابه در احاديث صحيح ثابت ا -2

) و مسـلم   3370) بـه روايـت ابوحميـد سـاعدي و بخـاري  (     407)ومسـلم  ( 3369نگا: صحيح بخـاري ( 
) بـه روايـت   405) بروايت ابو سعيد و مسلم  (4798) بروايت كعب بن عجره و بخاري در تفسير (406(

 .ابو مسعود
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﴿ فرمايد: يون ميو از قول حوار                     

  ﴾ :۵۳[آل عمران[  

اي ايمان آورديم و از رسول تو پيروي نمـوديم مـا را    چه نازل كرده پروردگارا! به آن«
 .»در زمره گواهان بنويس

، ضعيت دعاكننده كه بيانگر احتياج و نياز شديد وي استي حال و و به وسيله -سوم
كه اهللا از زبان او) ( شود. مانند: قول موسي عليه الصالة و السالم: به اهللا متوسل مي

 ﴿ فرمايد: مي                            

 ﴾ :۲۴[القصص[ 

، اي رفـت و عـرض كـرد    سپس بـه سـايه  ، موسي براي گوسفندان آن دو آب كشيد«
 .»پروردگارا! هر خير و نيكي بر من بفرستي به آن نيازمندم

رود. ماننـد:   ي دعـاي كسـي كـه اميـد اجابـت آن مـي       توسل به اهللا به وسيله -چهارم
از جمله): آن مـردي  (كردند.  دعا ميدرخواست  صلي اهللا عليه وسلم صحابه كه از پيامبر

، خوانـد  خطبه مي صلي اهللا عليه وسلم كه روز جمعه در حالي وارد مسجد شد كه پيامبر

عُ «گفت:  يثَنَا اللَّـهَ اُدْ غِ از اهللا بخواه كـه بـه مـا بـاران      صلي اهللا عليه وسلم اي پيامبر( »أَنْ يُ

(بدهد)
358F

1(. 

عُ «گفت:  عليه وسلمصلي اهللا  عكاشه رضي اهللا عنه به پيامبر مْ  اللَّـهَ ادْ نْهُ نِي مِ لَ ْعَ  »أَنْ جيَ

(بگرداند) ها آناز اهللا بخواه تا مرا از (
359F

2(. 
اين درخواست تا زماني درست است كه دعاكننده در قيد حيات باشد. اما بعد از 
مردنش درست نيست؛ زيرا آن فرد ديگر عملي ندارد و به ديار پاداش و مجازات منتقل 

و لذلك ملا أجدب الناس يف عهد عمربن اخلطاب رضی اهللا عنه مل يطلبوا من «. شده است
                                                            

 )897) و مسلم  (1013بخاري  ( -1
) بـه  216) و مسـلم  ( 5811) به روايت ابن عبـاس. و بخـاري  (  220) و مسلم در االيمان  (5752بخاري  ( -2

 اند. ) به روايت عمران بن حصين آورده218روايت ابو هريره .و مسلم  (
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أن يستسقي هلم؛ بل استسقي عمر رضی اهللا عنه بالعباس رضی  صلی اهللا عليه وسلم النبي

 »فقام العباس فدعا، فقال له: قُم فاستَسقِ  صلی اهللا عليه وسلم اهللا عنه عمّ النبي

دم در عهــد خالفــت عمــر رضــي اهللا عنــه بــه همــين علــت اســت كــه وقتــي مــر(
تقاضاي طلب باران نكردند. بلكه  صلي اهللا عليه وسلم سالي شدند. از پيامبر گرفتارخشك

طلب بـاران   صلي اهللا عليه وسلم عمر رضي اهللا عنه از عباس رضي اهللا عنه عموي پيامبر
ي اهللا عنه بلنـد  كرد. عمر رضي اهللا عنه به او گفت: بلند شو و طلب باران كن. عباس رض

(شد و دعا كرد)
360F

1(. 
 صلي اهللا عليه وسلم نشيني به كنار قبر پبامبر اما اين كه از عتبي روايت است كه باديه

 فرمايد: از اهللا شنيدم كه مي، صلي اهللا عليه وسلم آمد و گفت: السالم عليك يا رسول اهللا

﴿                                   

                         ﴾ :۶۴[النساء[ 

مگر براي اين كه به فرمان اهللا از وي اطاعـت شـود و   ، ما هيچ پيامبري را نفرستاديم«
بـه  ، گزارنـد  كه به خود ستم كردند و دستورات اهللا را زير پا مي مخالفان هنگامي اگر اين 

هـم بـراي    صلي اهللا عليه وسلم كردند و پيامبر آمدند و از اهللا طلب آمرزش مي نزد تو مي
 .»يافتند پذير و مهربان مي كرد اهللا را توبه طلب استغفار مي ها آن

يم و از شما در نـزد اهللا  نما مينم طلب استغفار من درحالي به نزد تو آمدم كه از گناها
كنم... و تمام اين ماجرا را ذكر كـرد. ايـن روايـت دروغـي اسـت كـه        طلب شفاعت مي

﴿ فرمايـد:  صحت ندارد. و اين آيه بر اين مسئله داللت ندارد. چرا كه اهللا مي     

     ﴾ » شان ظلم كردند هاي بر نفس ها آنو زماني كه«. 

                                                            
 )4913) ؛ به همين معنا، و عبدالرزاق در مصنف  (3710، 1010بخاري  ( -1
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 ﴿ نگفت:     ﴾  براي گذشته است نه براي آينده و اين آيه براي » إذ«و

قضـاوت   صـلي اهللا عليـه وسـلم    قومي نازل شده است كه برخالف حكـم اهللا و رسـول  
 استند قضاوت كنند. همان طور كه سياق آيه بيانگر اين حقيقت است.خو ميكردند و يا 

 اي توسل شود كه از شريعت ثابت نيست و اين بر دو نوع است: به وسيله -دوم قسم
مانند: توسل مشـركين  ، اي باشد كه شرع آن را باطل كرده است توسل به وسيله -اول
 هاي خود كه بطالن آن واضح است. به بت

بايـد دانسـت كـه    ، اي كه شريعت درباره آن سكوت كرده است توسل به وسيله -دوم
ل از محرمات و از انواع شرك است. مانند: توسل به مقام فـردي كـه در پيشـگاه    اين عم

صـلي اهللا   اي است به طور مثال بگويد: من از تو به مقام پيـامبرت  اهللا داراي مقام و مرتبه
ي سـببي   كننـده  چـون اثبـات  ، اين عمل جايز نيست، خواهم فالن چيز را مي، عليه وسلم

چرا كه مقام فرد هيچ تأثيري دراجابت دعا نـدارد.  ، ندارداست كه از نظر شريعت اعتبار 
ندارد و جاه و مقام فقط مختص خود فـرد اسـت   ، چون ربطي به دعاكننده و دعا شونده

ات را برآورده سازد يا مشكالت تو را رفع كنـد.   رساند كه خواسته لذا براي تو نفعي نمي
چيـزي كـه كـار را بـه جـايي      به آن برسد و توسـل بـه    انسانوسيله آن چيزي است كه 

عملي عبث و بيهوده است. پس شايسته نيست كه آن را بين خود و اهللا قـرار  ، رساند نمي
 دهي.

 )270-267( ص -فتاوي عقيده -شيخ ابن عثيمين

 ] حكم توسل به پيامبر صلي اهللا عليه وسلم214[

يم آن چيسـت؟ آيـا دليلـي برتحـر     صلي اهللا عليه وسلم حكم توسل به سيدانبياء س:
 وجود دارد؟

(صلي اهللا عليه وسلم بحث توسل به پيامبر ج: 
361F

اگـر  ، نيـاز بـه شـرح تفصـيلي دارد     )1
، اطاعت از شـريعت وي ، دوست داشتن آن بزرگوار، با پيروي از دستورات پيامبر، توسل

                                                            
 يعني:بعد از وفاتش -1
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همان دينـي  ، كه اين عين اسالم است، اخالص به خاطر اهللا در عبادت باشد، ترك نواهي
ا را به خاطرآن برانگيخته است. اين توسل بر هر فرد مكلـف واجـب اسـت و    كه اهللا انبي

 ي سعادت در دنيا و آخرت است. وسيله
طلب فريادرسي و نصرت از ايشان ، صلي اهللا عليه وسلم اما توسل با صدا زدن پيامبر

شـرك اكبـر اسـت. و ايـن ديـن      ، بر دشمنان و درخواست شفاي بيماران از ايشان باشـد 
 صلي اهللا عليـه وسـلم   پرستان است. حكم توسل به غير پيامبر امثال وي از بتابوجهل و 
 ها نيز همين است. ها و بت يا سنگ، درختان، مالئكه، جنها، اوليا، مانند: انبيا

صلي  نوع سومي از توسل نيز وجود دارد كه توسل به مقام يا به حق يا به ذات پيامبر
صـلي اهللا عليـه    ي پيـامبرت  بـه وسـيله  ، د: اي اهللاست. مثل اين كه بگوي اهللا عليه وسلم

يا به مقام پيامبرت يا به حق پيامبرت يا به مقام پيامبران يا به حق ، خواهم از تو مي وسلم
 ها. پيامبران يا به مقام اوليا و صالحان و امثال اين

 صلي اهللا اين توسل بدعت بوده و از وسايل شرك است لذا اين نوع توسل به پيامبر 
ايـن عمـل را    تعـالى جايز نيست. چـرا كـه اهللا   ، يا به هر كسي ديگر كه باشد عليه وسلم

جايز قرار نداده است و از آنجايي كه عبادات توقيفي است هيچ عبادتي بدون دليل معتبر 
 جايز نيست.، از شريعت پاك

ه خـود  توسل ب، در زمان حياتش صلي اهللا عليه وسلم اما توسل آن فرد نابينا به پيامبر
وي از ايشان خواست) كه در پيشگاه اهللا بـرايش دعـا   (است.  صلي اهللا عليه وسلم پيامبر

صـلي اهللا عليـه    مقام و يـا حـق پيـامبر   ، بازگردد. اين عمل توسل به ذات بينائيشكند تا 
 نيست.   وسلم

(همان طور كه از سياق حديث
362F

علماي حديث نيز اين روايت را شرح ، روشن است )1
 اند. داده

                                                            
الً أَ « منظور حديث عثمان بن حنيف رضي اهللا عنه است. -1 جُ ـنَّ رَ ِ بَرصَ يـرَ الْ ِ يْـهِ  رضَ لَ ـىلَّ اهللاَُّ عَ يَّ صَ أَتَـى النَّبـِ

عُ  : ادْ الَ لَّمَ فَقَ سَ :  اللَّـهَ وَ ـالَ . فَقَ ٌ ـريْ ـوَ خَ اكَ فَهُ تُ ذَ ـرْ ئْتَ أَخَّ إِنْ شِ تُ لَكَ وَ وْ عَ ئْتَ دَ : إِنْ شِ افِيَنِي. قَالَ عَ أَنْ يُ

نَ  سِ يُحْ أَ فَ ضَّ تَوَ هُ أَنْ يَ رَ أَمَ هُ فَ عُ ـهُ  ادْ جَّ أَتَوَ ـأَلُكَ وَ ـمَّ إِينِّ أَسْ : اللَّهُ اءِ عَ ا الـدُّ َـذَ وَ هبِ عُ دْ يَ ِ وَ تَنيْ عَ كْ َ رَ يلِّ يُصَ هُ فَ وءَ ضُ وُ
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هـاي   اين موضوع را به صورت گسترده در بسياري از كتـاب ، شيخ االسالم ابن تيميه 

 يف التوسل و الوسـيلة)، القاعدة اجلليلية(از جمله كتاب ، خود مورد بحث قرار داده است

است كه كتاب بسيار مفيدي اسـت لـذا شايسـته اسـت ايـن كتـاب را بشناسـيم و از آن        
 استفاده كنيم.

نيز جايز ، كه در قيد حيات هستند صلي اهللا عليه وسلم غير از پيامبر اين حكم با افراد
بگـويي  ، پدرت يا به كسي كه نسبت به او گمان خيـر داري ، است. مانند اين كه به برادر
ام را به من بازگرداند يا به من فرزندان  ام را شفا دهد يا بينايي برايم دعا كن تا اهللا مريضي
 جايز است.واهللا ولي التوفيق. ، ها كه به اجماع علما اينصالحي عطا كند. و امثال 

 )5/323/322( -مجموع فتاواي و مقاالت متنوعة -شيخ ابن باز

 عنهما اهللا رضي ] حكم توسل به اوليا و شرح حديث ابن عباس215[

آيا اين حديث صحيح است؟ آيا بيانگر جواز توسل به مقام اوليا است؟ حـديث   س:

رَ بْـنَ  عنه اهللا رضی نْ أَنَسٍ بن مالكعَ «بدين شرح است:  مَ ــأَنَّ عُ طَّابِ الْ  عنـه اهللا رضـیخَ

ى بِ  قَ تَسْ طُوا اسْ ا قَحَ انَ إِذَ ـكَ بْدِ الْ بَّاسِ بْنِ عَ ـعَ الَ الْ قَ ؛ فَ طَّلِبِ ا اللَّـهُ مُ يْـكَ بِنَبِيِّنـَ لُ إِلَ سَّ تَوَ نَّا نَ ا كُ مَّ إِنَّ

ينَا قِ تَسْ لُ إِلَ ، فَ سَّ تَوَ ا نَ إِنَّ نَ وَ وْ قَ يُسْ الَ فَ نَا. قَ قِ اسْ بِيِّنَا فَ مِّ نَ  :»يْكَ بِعَ

                                                                                                                                                       
تَ  هِ فَ ذِ تِي هَ اجَ يبِّ يفِ حَ تُ بِكَ إِىلَ رَ هْ جَّ دُ إِينِّ تَوَ َمَّ ا حمُ َةِ يَ محْ دٍ نَبِيِّ الرَّ َمَّ يْكَ بِنَبِيِّكَ حمُ مَّ إِلَ ، اللَّهُ يضِ يلِ َّ  قْ هُ يفِ عْ ـفِّ  »شَ

ام  كه مردي نابينا خدمت پيامبر صلي اهللا عليه وسلم آمد و گفت:از اهللا بخواه مرا سالم گرداند  (بينـايي «
كنم و اگر صبر كني برايت بهتـر اسـت. گفـت:     اگر بخواهي دعا مي را به من باز گرداند) پيامبر فرمود:

ه نحو احسن وضـو بگيـرد و دو ركعـت نمـاز بخوانـد و      دستور داد ب صلي اهللا عليه وسلم دعا كن. پيامبر
پيـامبر رحمـت بـه تـو روي      ،صـلي اهللا عليـه وسـلم    اين طور دعا كند. بارالها! به وسيله پيـامبرت محمـد  

! من به وسـيله تـو بـه    صلي اهللا عليه وسلم خواهم كه مشكلم را حل كني. اي محمد ام و از تو مي آورده
) در 4/138جتم برآورده شود. بارالها! او را شفيع من بگـردان! احمـد  (  ام، تا حا پروردگارم روي آورده

) و 3578انـد، ترمـذي  (   ) أرناؤوط گويد:  (اسـناد آن صـحيح و رجـال آن ثقـه    28/278چاپ الرسالة  (
 ) 1358) و ابن ماجه  (660-658نسائي در عمل اليوم و الليلة  (
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: در عنـه  اهللا رضـي  روايت است كه عمر بن خطـاب  عنه اهللا رضي از انس بن مالك(
طلب دعاي باران كرد و گفـت:   عنه اهللا رضي بن عبدالمطلب سالي از عباس  زمان خشك

بـه مـا بـاران    ، جستيم تو توسل مي به وسلم عليه اهللا صلي ي پيامبرمان بارالها ما به وسيله
بـه تـو متوسـل     وسـلم  عليـه  اهللا صـلي  ي عموي پيامبر اكنون به وسيله، فرمودي عطا مي

(باريد) گويد: باران بر آنان مي، شويم لذا بر ما باران عطا فرما مي
363F

1(. 
كننده به آن اشاره نموده صـحيح اسـت و بخـاري آن را روايـت      حديثي كه سؤال ج:

م توسـل بـه مقـام     فهمدكه اين حديث بيانگر عد مي، ما اگر كسي تأمل كندنموده است؛ ا
وسيله گرفتن است. و وسيله چيزي ، چرا كه توسل، و... است وسلم عليه اهللا صلي پيامبر

ـلُ «در حديث فوق بدين صورت است:   است كه فرد را به مقصد برساند اما وسيله سَّ تَوَ نَ

ينَ  قِ تَسْ يْكَ بِنَبِيِّنَا فَ نَا، اإِلَ ـقِ اسْ ا فَ بِيِّنـَ مِّ نَ يْكَ بِعَ لُ إِلَ سَّ تَوَ ا نَ إِنَّ پروردگـارا! مـا قـبالً بـه وسـيله      (: »وَ

كردي و اكنـون    كرديم براي ما باران نازل مي طلب باران مي وسلم عليه اهللا صلي پيامبرت
از شما طلـب بـاران    عنه اهللا رضي عباس وسلم عليه اهللا صلي به وسيله عموي پيامبرمان

(كنيم) مي
364F

2(. 
 .اسـت  وسـلم  عليـه  اهللا صـلي  ي دعاي پيـامبر  مراد در اين جا توسل به اهللا به وسيله

تِ ، وسلم عليه اهللا صلی يا رسول اهللا«همان طور كه آن مرد گفت:  طَعَ تِ األموال وانقَ لَكَ هَ

يثُنَا غِ بُل؛ فادعُ اهللا يُ ها  ين رفت و راه! اموال ما از بوسلم عليه اهللا صلي اي رسول اهللا(: »السُّ

 س:فال: للعبا عنه اهللا رضی وألن عمر«قطع شده است از اهللا بخواه تا به ما باران بدهد). 

ادعُ اهللا گفـت:   عنـه  اهللا رضـي  به عباس عنه اهللا رضي چرا كه عمر(: »فدعا، قُم يا عباس فَ

راد توسل اي عباس! برخيز دعا كن كه اهللا باران عنايت كند و دعا كرد). در اين جا اگر م
متوسـل شـود بـه     عنه اهللا رضي قبل از آن كه به عباس عنه اهللا رضي بود عمر به مقام مي

                                                            
 )1010بخاري  ( -1
 )897)،ومسلم (1014بخاري  ( -2
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 وسـلم  عليـه  اهللا صـلي  شد چرا كه مقام پيامبر متوسل مي وسلم عليه اهللا صلي مقام پيامبر
 تر است. باال عنه اهللا رضي نزد اهللا از مقام عباس

اشـكالي  ، شـان قبـول شـود    رود دعاي مي نتيجه: توسل به دعاي افراد صالحي كه اميد
به اهللا متوسـل   وسلم عليه اهللا صلي ي دعاي پيامبر به وسيله عنهم اهللا رضي ندارد. صحابه

، شد به اهللا متوسل مي عنه اهللا رضي به وسيله دعاي عباس عنه اهللا رضي شدند و عمر مي
لبـاس و  ، دنينوشـي ، ي اجابـت دعـا اسـت. خـوراك     لذا اگر فرد نيكوكاري كه شايسـته 

ايرادي ندارد هر دعايي را كه دوست ، مسكنش حالل و به تقوي و عبادت معروف است
داري از او به خواهي تا برايت دعا كند. مشروط به اين كه آن فرد مغرور نشود و اگـر از  

چـون  ، ات او را نـابود كنـي   اين دسته افراد باشد برايت درست نيست كه با اين خواسته
 ضرر اوست. اين خواسته به

 انسـان دانـم كـه    از نظر بنده: اين كار جايز است. اما پسنديده نيست بلكه شايسته مي
اي قـرار   خودش بدون واسطه از اهللا بخواهد بدون آن كه بين خود و پروردگارش واسطه

تـر اسـت. و نيـز     چون بدين صورت اميد قبولي دعا بيشتر و به ترس از اهللا نزديك، دهد
درخواسـت  ، از برادري كه اميد دارد دعايش اجابت شود انسان هرگاهكه دانم  شايسته مي

هدفش خوبي كردن به وي باشد. يعني: خوبي كردن به دعاكننـده بـدون آن   ، كند دعا مي
كه برطرف كردن نيازش را به او واگذار نمايد؛ چرا كه وقتي درخواست دعـا بـه خـاطر    

اما ، يزهاي ناپسند و از اين قبيل استمانند: درخواست مال و چ، برطرف شدن نياز باشد
به خاطر خود همـين خـوبي   ، اگر با اين كار قصد خوبي كردن به برادرش را داشته باشد

و ايـن بهتـر و   ، همان طور كه معروف است، شود كردن به مسلمان به فرد پاداش داده مي
 نيكوتر است.واهللا ولي التوفيق. 

 )283-284( ص فتاواي عقيده -شيخ ابن عثيمين

 شان و... بعد از وفات وسلم عليه اهللا صلي ] حكم فرستادن نامه به پيامبر216[

، هايي با اين عنوان هاي كعبه نامه كنيم كه روي پرده بسياري از اوقات مشاهده مي س:
اي (انـد:   به سوي معبود كريم! در داخل نامه اين طور نوشته، آويزان شده: به سوي مولي
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ي تو را آرزو داريم. آرزو داريم در حـرم تـو نمـاز     نزديكي به خانهحبيب اهللا! زيارت و 
ي ما را برآورده سازي و مرا بـا همسـرم    بگزاريم. اي حبيب اهللا! اميدوارم كه اين خواسته

درود بر تو اي حبيب اهللا! ، به خود نزديك گرداني تا در كنار تو به خوشبختي دست يابم
ي كسي كـه معتقـد بـه ايـن      نظر شما در باره» عايشه بردار تو علويه دختر خادم و فرمان«

 چيست؟، نويسد اي را مي عمل است و چنين نامه
فرسـتاده   وسـلم  عليـه  اهللا صلي اهللا اين نامه از طرف علويه دختر عايشه به رسول ج:

شده و محتواي اين نامه صدا زدن غير اهللا است. خواستن از غير اهللا شرك اكبـر اسـت و   
در نفـع وضـرر    وسـلم  عليـه  اهللا صلي گرداند. چون رسول اهللا م خارج ميفرد را از اسال

 براي خود اختياري نداشت و مالك نفع و ضرر براي كسي ديگر نيز نبود.

  ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                     

                                   

 ﴾ :۵۰[األنعام[ 

هاي اهللا نزد من است و من از غيب آگاه نيسـتم و مـن بـه     يم خزينهگو ميبگو: من ن«
 .»كنم پيروي مي، دشو ام تنها از آنچه به من وحي مي يم من فرشتهگو ميشما ن

، نبود كه به هر كـس خواسـته باشـد    وسلم عليه اهللا صلي هاي اهللا در نزد پيامبر خزينه
 دانست تا خويشتن را بر حذر دارد. عطا كند. پيامبر غيب نمي

اي از بنـدگان اهللا و تـابع    فرشته نبود بلكه بشر بود و بنـده  وسلم عليه اهللا صلي پيامبر
به بندگي در مقام اكرام و  وسلم عليه اهللا صلي وصف پيامبر، ودشد ب آنچه به او وحي مي

مقام اسرا و ، وسلم عليه اهللا صلي اعزاز ايشان آمده است. مانند: نازل شدن قرآن بر پيامبر
شـرك اسـت و فـرد را از اسـالم      ها آنها و شبيه   دفاع از ايشان.در هرصورت چنين نامه

 گرداند. خارج مي
تواند از اين زن ضرري دفع كند و يا نفعي به او  نمي وسلم عليه اهللا صلي اهللا رسول

﴿ فرمايد: مي تعالىچون اهللا ، رساند               ﴾ :۲۱[اجلن[  
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 .»] من مالك زيان و هدايت براي شما نيستموسلم عليه اهللا صلي بگو: [اي محمد«

خويشاوندان و نزديكانش را جمع كرد و هر كدام  وسلم عليه اهللا صلي يك بار پيامبر

يئًا«را با اسمش صدا زد و فرمود:  ن اهللاِ شَ م مِ نكُ توانم براي شما نزد  من نمي(: »ال أُغنِي عَ

(اهللا كاري بكنم)
365F

1(.  
چـون  ، هايش را فقـط از اهللا بخواهـد   لذا بر اين زن الزم است كه توبه كند و خواسته

اي دست نيـاز بـه سـوي او     درمانده هرگاهسازد و  اراحتيها را برطرف ميتنها اوست كه ن
 كند. اجابت مي، دراز كند

اش  وي در نامـه ، خـواهم آن را توضـيح دهـم    اي وجود دارد كه مـي  در اين نامه نكته
حبيـبِ   وسـلم  عليه اهللا صلي در اين كه پيامبر!» وسلم عليه اهللا صلي يا حبيب اهللا«نوشته 

وصفي بـاالتر از ايـن بـا عنـوان      وسلم عليه اهللا صلي البته پيامبر، ي نيستشك، اهللا است
 خليل اهللا را دارد.

يمَ  تعاىلإِنَّ اهللاَ «فرمايد:  مي وسلم عليه اهللا صلي پيامبر  اهِ َـذَ إِبـرَ ـامَ اختَّ لِيالً كَ ينِ خَ َذَ قَد اختَّ

لِيالً   :»خَ

همان طور كه ابراهيم را خليـل   همانا اهللا مرا به عنوان خليل خود انتخاب كرده است(
(خود انتخاب كرده بود)

366F

2( . 
را به عنوان دوسـت خطـاب كنـد از     وسلم عليه اهللا صلي با اين ترتيب هركس پيامبر

 دوست باالتر است.» محبه«خليل از مقام » خله«مقامش پايين آورده است. چون مقام 
در مقـامي بـاالتر    وسلم عليه اهللا صلي ليكن پيامبر، ي مؤمنان محبوبان اهللا هستند همه
خليـل و دوسـت بسـياري صـميمي اسـت. بنـابراين       » خُلَّه«ها قرار دارد. كه همان  از اين

رسول اهللا و خليل اهللا است و اين بهتر و باالتر از ، وسلم عليه اهللا صلي ييم: محمدگو مي
 حبيب اهللا است.

 )396-397( فتاواي عقيده ص –شيخ ابن عثيمين 
                                                            

 )206) ومسلم  (2735بخاري ( -1
 )532مسلم ( -2



   

 583 فتاوي علماء البلد الحرام
 

 ها آنوشن كردن چراغ و المپ روي قبور اوليا و نذر براي ] حكم ر217[

 چيست؟ ها آنحكم روشن كردن چراغ بر قبور اوليا و نذر براي  س:

ايـن  ، اسـت  هـا  آنقبـر ، كننده از روشن كردن جايگاه اوليا و پيـامبران  منظور سؤال ج:
را لعنـت   ي ايـن عمـل   دهنـده  انجام وسلم عليه اهللا صلي چرا كه پيامبر، عمل حرام است

پس روشن كردن اين قبور جايز نيست و كسي كه اين كار را انجـام دهـد    )367F1( كرده است
مورد لعنت قرار گرفتـه اسـت و بـه ايـن      وسلم عليه اهللا صلي به زبان شخص رسول اهللا

 صلي نذرش حرام است. رسول اهللا، ترتيب اگر كسي نذر كرد كه اين قبور را روشن كند

طِيعَ «ايد: فرم مي وسلم عليه اهللا رَ أَنْ يُ نْ نَذَ هِ  اللَّـهَ مَ صِ عْ يَهُ فَالَ يَ صِ عْ رَ أَنْ يَ نْ نَذَ مَ هُ وَ يُطِعْ لْ  :»فَ

بايد اطاعت كند و اگر كسي نذر كرد كه اهللا ، هر كس نذر كرد كه اهللا را اطاعت كند(
(نافرماني نكند)، را نافرماني كند

368F

2(. 
ي  يا به خاطر عدم وفاي به عهـد كفـاره  لذا جايز نيست كه به اين نذر خود وفا كند. آ

 هم واجب نيست؟ و يا اين ، يمين بپردازد
احتياط بر اين است كه به خاطر عدم وفاي بـه  ، علما باهم اختالف دارند، در اين باره

 »واهللا اعلم. « قسم بپردازد ي كفارهنذر خود 

 )289( ص - ةفتاوي العقيد - شيخ ابن عثيمين

ً  مطلقا ها آنكنند و آيا پيروي از  ان) در پيشگاه اهللا شفاعت ميپير( ] آيا مرشدان218[
 واجب است؟

يـد: در شـهر مـا طوايـف مختلفـي      گو مـي ، فردي از سودان مقيم شهر انبار است س:
كنـد. و   را ارشـاد و راهنمـايي مـي    هـا  آناي مرشـدي دارد كـه    كه هر طايفه، وجود دارد

                                                            
رونـد و   زناني را كه به زيـارت قبـور مـي    صلي اهللا عليه وسلم گويد:  (رسول اهللا حديث ابن عباس ميدر  -1

ــا آن ــي  ه ــرار م ــجد ق ــي    را مس ــن م ــراغ روش ــا چ ــد و آن ج ــد      دهن ــت. احم ــرده اس ــت ك ــد، لعن كنن
) 2045گويـد: حـديث حسن.،نسـائي  (    ) و مي320ي  () ترمذ3236)وابو داود  (229،287،324،337(ا/

 )وغيره3179،3180وابن حبان (
 )6696بخاري  ( -2
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معتقدند كه اينان روز قيامت نزد اهللا برايشـان   ها آندهد.  آموزش مي ها آنچيزهايي را به 
شـود. آيـا    پيروي نكند در دنيا و آخرت نابود مي ها آنكنند. و هر كس كه از  شفاعت مي

مخالفـت كنـيم؟ مـا را مسـتفيد      ها آنتوانيم با  يا مي، واجب است ها آنبراي ما پيروي از 
 گردانيد. بارك اهللا فيكم!

الم عيل رسول اهللا و عيل آله و اصحابه و من اهتدي هبداه... احلمدهللا و الصالة و الس ج:

 و اما بعد:

كننـد و   پيروي مـي  ها آنمرشداني وجود دارد كه از  ها آن ادآورشده كه بيني كننده سؤال
اعمالش) در دنيا و آخرت ضـايع  (، هر كس مرشدي نداشته باشد و از پيري پيروي نكند

 گردد. مي
اشتباه بوده و منكر است و اعتقاد به چنـين چيـزي جـايز    پاسخ اين است كه اين كار 

و معتقـد هسـتند كـه    ، ها به آن مبتال هستند نيست. اين عملي است كه بسياري از صوفي
شان رهبران حقيقي هستند كه پيروي از آنان مطلقـاً واجـب اسـت. ايـن اشـتباه       مرشدان

 بزرگ و جهالت عظيمي است. 
ي از او و عمل به هـر چـه بگويـد مطلقـاً واجـب      در دنيا كسي وجود ندارد كه پيرو

 وسـلم  عليـه  اهللا صـلي  لـذا فقـط پيـامبر   ، وسـلم  عليـه  اهللا صـلي  باشد؛به جز رسول اهللا
، صالحيت و شايستگي پيروي و اطاعت را دارد. اما علما حرف درست و نادرست دارند

بق مگـر زمـاني كـه مطـا    ، هر كس كه باشد) جايز نيست(پس پيروي از حرف هيچ كس 
پيروي زمـاني واجـب اسـت كـه     ، آن فرد عالم بسيار بزرگي باشد هرچندشريعت باشد. 

به ارمغان آورده اسـت بـه    وسلم عليه اهللا صلي كالمش موافق با شريعتي باشد كه محمد
 بدون اين قيد) اعتباري ندارد.(اين ترتيب حرف صوفي و غيرصوفي 

پس واجب اسـت كـه   ، و غلطي استاعتقاد صوفيها به اين مرشدان و پيران امر باطل 
 پيروي نمايند.، از هدايت آورده وسلم عليه اهللا صلي توبه نمايند و از آنچه محمد
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﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                    

        ﴾ ۳۱عمران: [آل[ 

، : اگر اهللا را دوست داريد پس از من پيروي كنيدوسلم عليه اهللا صلي بگو اي محمد«
 .»اهللا بخشنده و مهربان است، بخشد دارد و گناهان شما را مي اهللا شما را دوست مي

از مـن  ، براي مردم! بگو: اگر اهللا را دوست داريد وسلم عليه اهللا صلي يعني اي رسول
 وسـلم  عليـه  اهللا صـلي  دارد... منظور از اين آيه محمد  شما را دوست ميپيروي كنيد اهللا

بـه ايـن كسـاني كـه ادعـاي       وسـلم  عليه اهللا صلي معناي آيه اين است اي محمد، است
اهللا شما را دوسـت  ، از من پيروي كنيد، بگو: اگر اهللا را دوست داريد، محبت اهللا را دارند

 دارد. مي

﴿ فرمايد: و مي                  ﴾ :۷[احلشر[ 

، اجراكنيد) و ازآن چه نهي كرد( بگيريد، آورد وسلم عليه اهللا صلي آنچه را كه پيامبر«
 .  »پرهيز كنيد

﴿ فرمايد: و مي                    

 ﴾ :۵۶[النور[ 

را اطاعـت كنيـد    وسلم عليه اهللا صلي و زكات را بدهيد و پيامبر، نماز را بر پا داريد«
 .»تا مشمول رحمت او شويد

واجب  وسلم عليه اهللا صلي اطاعت) از اهللا و پيامبر(برداري فقط  پس اطاعت و فرمان
مگـر  ، اطاعت از هيچ كـس صـحيح نيسـت    وسلم عليه اهللا صلي است. لذا بعد از پيامبر

 وسـلم  عليـه  اهللا صـلي  چون به جز از پيامبر، زماني كه قولش مطابق شريعت الهي باشد
 اهللا صـلي  پيـامبر  تعالىچرا كه اهللا ، قول هر كسي ديگر ممكن است خطا يا درست باشد

 ته است.معصوم و محفوظ داش، را در آنچه بايد به مردم ابالغ كند وسلم عليه
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  ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                   

              ﴾ :۴ – ۱[النجم[ 

و از روي ، كه دوست شما گمـراه نيسـت  ، كند سوگند به ستاره هنگامي كه افول مي«
، يد: چيـزي جـز وحـي كـه بـر او نـازل شـد       گو ميآن چه ، يدگو مياي نفس سخن نهو

 .»نيست
، از جانب اهللا آورده اسـت  وسلم عليه اهللا صلي پس بر ما واجب است از آنچه پيامبر

بر آن پايبند باشيم. فريب سخنان افراد را نخـوريم  ، به دين اهللا چنگ زنيم، پيروي نماييم
هـا را بـا    هـاي شخصـيت   بلكه واجب است آرا و نظريه، كنيمو به اشتباهات آنان عمل ن

هر چه با قرآن و سنت يا يكـي ازايـن   ، هاي قرآن و سنت مورد سنجش قرار دهيم مالك
 بپذيريم در غير اين صورت آن را رد نماييم.، دو موافق بود

﴿ فرمايد: اهللا مي                     

                                 

     ﴾ :۵۹[النساء[ 

 اهللا صـلي  نيد اهللا را و اطاعـت كنيـد پيـامبر   ايد! اطاعت ك اي كساني كه ايمان آورده«
در چيـزي نـزاع داشـتيد آن را بـه اهللا و رسـول       هرگاهرا و اولواالمرتان را و  وسلم عليه

داوري بطلبيد] اگر به اهللا و روز رستاخيز ايمان داريد اين [كار] براي  ها آنبازگردانيد [از 
 .»و عاقبت و پايانش نيكوتر است، شما بهتر

﴿ فرمايد: مي تعالىو اهللا                 ﴾ :۱۰[الشوری[ 

 .»داوريش با اهللا است، در چيزي اختالف كرديد هرگاهو «

﴿ فرمايد: و مي                      

              ﴾ :۱۵۳[األنعام[ 
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اغـراض) پيـروي   (هاي پراكنـده   اين راه مستقيم من است از آن پيروي كنيد و از راه«
اين چيزي است كه اهللا شما را به آن سفارش ، سازد دور مي، كه شما را از راه حق، نكنيد

 .  »ا پيشه كندتا تقو، كند مي
بدون علم و بصيرت از نظر  ها آنپس تقليد كوركورانه از مشايخ و پيروي از نظريات 

تمام علما ناجايز و حتي به اجماع اهل سنت امري منكـر اسـت. البتـه اگـر اقـوال علمـا       
چرا كه موافق حق است نه به خاطر ايـن كـه قـول    ، شود موافق حق باشد به آن عمل مي

 فالني است.
رد آن واجـب اسـت و   ، پيران صوفي و... مخالف حق باشد، ر چه از اقوال علمااما ه

چون مخالف حق است نه به اين علت كه حرف فالني يـا فالنـي   ، نبايد به آن عمل شود
 است.

 )5/383/385-( عةمجموع فتاوي ومقاالت متنو -شيخ ابن باز

 ] حقيقت تصوف219[

وب و بـد وجـود دارد؟ آيـا    حقيقت تصوف چيست؟ آيا در تصوف جوانـب خـ   س:
 تصوف از فقه جداست؟

حـديثي در   وسـلم  عليه اهللا صلي استاد گرامي! لطفاً توضيح دهيد كه آيا از رسول اهللا
 آيا تصوف حقيقت ديني دارد؟، مفهوم تصوف ثابت است

 عليـه  اهللا صلي در سودان برخي از صوفيان با استدالل از گنبد قبر پيامبر، در منطقه ما
 نظر اسالم در اين باره چيست؟، سازند قبرها قبه و گنبد مي روي وسلم

[مردان آگاه از نظام هسـتي] در مفهـوم    قطبي و رجال الكون، هاي: فوتي حقيقت اسم
 چيست؟، تصوف

 .. و بعد:.احلمد هللا و الصلوه و السالم عيل رسول اهللا وعيل آله و صحبه ج:

»  هذه هي الصـوفيه «بن قيم جوزي وكتاب ا» مدارج السالكين«اوالً: در اين باره كتاب 
 مطالعه كن.، كنند از عبدالرحمن الوكيل را كه از تصوف بحث مي
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حجتي براي درست كردن قبه  وسلم عليه اهللا صلي اي بر قبر پيامبر دوم: در وجود قبه
 اهللا صـلي  بر قبور اوليا و نيكوكاران وجود ندارد. چون اين كار نه به وصيت خود پيـامبر 

هـاي   تابعين و پيشـوايان هـدايت در قـرن   ، ساخته شده و نه از عمل صحابه، وسلم عليه
بلكه اين ، است، شهادت داده ها آنبه خوبي  وسلم عليه اهللا صلي نخستين است كه پيامبر

 از عمل برخي مبتدعان است.

يْ «فرمايد:  مي وسلم عليه اهللا صلي پيامبر ا لَ ا مَ ذَ ا هَ نَ رِ ثَ يفِ أَمْ دَ نْ أَحْ دٌّ مَ وَ رَ هُ   :»سَ فِيهِ فَ

 [آن چيز] مردود است).، هر كس در دين ما چيزي را به وجود آورد كه در آن نباشد(

ـولُ «از علي ثابت است كه به ابو هياج اسدي گفت:  سُ يْـهِ رَ لَ ثَنِي عَ عَ ا بَ ىلَ مَ ثُكَ عَ عَ بْ أَالَ أَ

ىلَّ  اللَّـهِ  عَ  اللَّـهُ صَ دَ لَّمَ أَنْ الَ تَ سَ يْهِ وَ لَ تَهُ عَ يْ وَّ ا إِالَّ سَ فً ِ ا مُرشْ ً ربْ الَ قَ تَهُ وَ سْ ْثَاالً إِالَّ طَمَ  :»متِ

مـرا بـرآن    وسـلم  عليـه  اهللا صـلي  آيا تو را براي انجام كاري نفرستم كه رسـول اهللا (
اي را ترك نكني مگر اين كـه آن را محـو و نـابود سـازي و      كه هيچ مجسمه فرستاد؟ اين

(كه آن را با خاك برابر كني) هيچ قبر بلند را نگذاري مگر اين
369F

1(. 
و پيشـوايان هـدايت ثابـت     وسلم عليه اهللا صلي وقتي ساختن گنبد روي قبر از پيامبر

بـراي هـيچ   ، گر بطالن آن اسـت  بلكه برعكس از اينان چيزي ثابت است كه بيان، نيست
 مبرروي قبـر پيـا  ، انـد  مسلماني روا نيست كه با استناد به چيزي كه مبتدعان پديـد آورده 

 چيزي را به وجود آورد.، اند گنبد ساخته وسلم عليه اهللا صلي
 وباهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم

 )2/182( انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا

 چيست؟، ) ندارد پيري( ] حكم كسي كه مرشدي220[

 - شـيطان اسـت   مرشـدش  -در بين مردم شايع است كه هر كس مرشـد نـدارد    س:
 كنيد؟ استاد گرامي اينان را به چه صورت توجيه مي

مطـرح   اين يك اشتباه عام و جهالت محض است كه از طـرف برخـي از صـوفي    ج:

                                                            
 )969مسلم  ( -1
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تقليـد   ها آناز   د تا مردم را به پيوستن به آنان تشويق شوند و در بدعت و گمراهيشو مي
كند و يا در قرآن و سنت  مي در جلسات علمي و ديني شركت انسانكنند. چرا كه وقتي 

بلكـه  ، ينـد در طلـب علـم اجتهـاد كـرده اسـت      گو مـي برد ن پردازد و بهره مي به تدبر مي
لذا براي طالّب علم شايسـته اسـت   ، يند: خير بسيار زيادي را به دست آورده استگو مي

نت) مطابق قـرآن و سـ  (رابطه برقرار كنند كه به داشتن عقيده و رفتار نيك ، كه با علمايي
چرا كه اگر در ايـن  ، شان را ازآنان بپرسند معروف هستند. و در صورت نياز مسايل ديني

امـا  ، مانـد  شوند و مسايل بر آنان پوشـيده مـي   دچار اشتباه مي، موارد از علما سؤال نكنند
خـوبي و فوائـد   ، زماني كه در جلسات درس شركت كند و به صحبت علما گوش دهند

 حتي اگر پير و مرشد مشخصي هم نداشته باشند.، آورد ميبسيار زيادي را به دست 
اعيـاد و  ، هاي جمعـه  بدون ترديد هر كس در جلسات علم شركت كند و به سخنراني

 هرچنـد گوش فرا دهد مرشـدان بسـياري دارد   ، شود هايي كه در مسجد برگزار مي درس
 نباشد. ها آنمنتسب به يكي از 

 )133( ص )39(البحوث عدد  مجلة - شيخ ابن باز

، خواهد در وقت معصيت او را ياد كنند پيري) كه از مريدانش مي( ] حكم مرشدي221[
 چيست؟

مرشدي خطاب به مريد خود كه قصد درس خواندن در اروپا را دارد بـه هنگـام    س:
مرشـد خـود را   ، جا تمايل به گناه كرد نفس تو در آن  هرگاهيد: پسرم! گو ميخداحافظي 

 دارد!؟ آيا اين عمل شرك به اهللا است؟ از آن بدي و فحشا باز مي اهللا تو را، ياد كن
چون اين شخص به مرشد خـود  ، اين عمل گناه بسيار بزرگ و شرك به اهللا است ج:

از پروردگارت كمك و ، گفت: اهللا را ياد كن پناه برده تا او را نجات دهد. الزم بود كه مي
 توفيق بخواه و به اين روش پايدار باش.

شـيخ خـود را يـاد كنـد! ايـن كـار از       ، كند در وقت گناه اين كه به او سفارش مياما 
، كنند هاي منحرف است كه مريدان و شاگردان خود را توجيه مي اشتباهات بزرگ صوفي



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   590 
  

پناه آورند و در رفع نيازها و دفع مشكالت  ها آنرا عبادت كنند و به  ها آنتا به جاي اهللا 
 ».پناه بر اهللا از اين عمل«ن عمل شرك اكبراست. توكل نمايند!؟ اي ها آنبه 

بنابراين بر هر شخص الزم است كه از اهللا بترسد و در هنگام مصيبت و مشكل فقـط  
دهـد   نه به مرشدي كه به او آموزش مي، به اهللا پناه برد و از او كمك و توفيق را بخواهد

 تا به خود مرشد پناه ببرد!؟ و اهللا المستعان.

 )149 ص )39( - البحوث مجلة - شيخ ابن باز

يا تقديم ، پيران) براي بيعت براساس طرق صوفيه( ] حكم سفر به نزد برخي مرشدان222[
 ها آنكردن قرباني به 

سودان پيري است كه پيروان زيادي دارد كه تمام عمر خـود را بـه   ، در كشور ما س:
د هستند كـه از اوليـاء   گذرانند و معتق اطاعت و سفر به هدف مالقات با وي مي، خدمت

جـا   گيرنـد. در آن   ي سمانيه از طريقه هاي صوفيه را از او تعلـيم مـي   اهللا است. و طريقه
جوينـد و نـذورات    گنبد [قبه] بزرگي روي قبر پدرش است كه پيروانش به آن تبرك مي

 كننـد.  ذكـر مـي  ، ها با زدن دف و خواندن آواز عالوه بر اين، گذارند خود را در آن جا مي
لذا مـردان و زنـان   ، دستور داده به زيارت قبر پير ديگري بروند ها آنامسال مرشدشان به 

 جا رفتند....براي اينان چه نصيحتي داريد؟ با صدها ماشين به آن 
چرا كه سفر به هدف زيارت قبـور  ، منكر عظيم و شر بزرگي است ها آناين عمل  ج:

 منكر است.

: «:  فرمايد مي وسلم عليه اهللا صلي رسول اهللا دَ اجِ سَ ةِ مَ ثَ الُ إِالَّ إِىلَ ثَالَ حَ دُّ الرِّ الَ تُشَ

ا ذَ ي هَ دِ جِ سْ دِ ، مَ جِ سْ مَ ـوَ امِ الْ رَ دِ ، حَ جِ املَسْ ـوَ  »أَقْىصَ الْ

مسـجدالحرام و  ، مسـجدالنبي) (مسجد مـن  ، بار سفر مبنديد مگر به قصد سه مسجد(
(مسجد االقصي)

370F

1(. 

                                                            
 )1397) مسلم  (1197بخاري  ( -1
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ـ ، وانگهي تقرب به اموات بـا نـذرها   دعـا كـردن و طلـب    ، نمـاز خوانـدن  ، هـا  انيقرب
 است. تعالىهمه شرك به اهللا ، فريادرسي از آنان

براي هيچ مسلماني جايز نيست كه صاحب قبري را بخوانـد و صـدا بزنـد اگـر چـه      
شخصيت بسيار بزرگي حتي مثل پيامبران باشد و طلب فريادرسي از آنان همانند: طلـب  

طبل و تقرب جستن به اهللا ، اما زدن دف، ن جايز نيستدرختان و ستارگا، استغاثه از بتان
اهللا) را عبـادت  (ها به اين وسيله  هاي منكري است كه بيشتر صوفي بدين وسيله از بدعت

البتـه دف زدن  ، نيست تعالىها بدعت و منكر است و از شريعت اهللا  ي اين همه، كنند مي
ازدواج جايز است تا مشخص به هدف آشكار كردن مراسم ، ها در عروسي فقط براي زن

هـا و وسـايلي كـه     چنين يكي ديگـر از بـدعت   شود كه اين مراسم نكاح است نه زنا! هم
شود: ساختن قبه و گنبد روي قبرها و مسـجد قـرار دادن ايـن مراكـز      منجر به شرك مي

ساختن بنا روي آن و نشستن ، از گچ كردن قبر وسلم عليه اهللا صلي چرا كه پيامبر، است
 نهي كرده است. بر آن

كند كـه:   امام مسلم در كتاب صحيح خود از جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنه روايت مي

ولُ « سُ َى رَ صَ  وسلم عليه اهللا صلی اللَّـهِ هنَ َصَّ ـأَنْ جيُ ُ الْ ربْ يْهِ ، قَ لَ دَ عَ عَ قْ أَنْ يُ يْهِ ، وَ لَ بْنَى عَ أَنْ يُ  :»وَ

نشسـتن روي قبـور   ، دن گچ براي قبرهااز استفاده كر وسلم عليه اهللا صلي رسول اهللا(
(و ساختن بنا بر قبر نهي كرده است)

371F

1(. 

ـنَ «فرمايـد:   مـي   وسلم عليه اهللا صلي و پيامبر عَ ــ اللَّــهُ لَ مْ الْ بِيَـائِهِ نْ بُـورَ أَ وا قُ َـذُ ودَ اختَّ يَهُ

دَ  اجِ سَ  :  »مَ

(اهللا يهود و نصارا را لعنت كند كه قبور انبيا را مساجد قرار دادند)(
372F

2(. 

                                                            
 )970مسلم  ( -1
 )529) مسلم (1330بخاري  ( -2
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به اين ترتب الزم است كه قبر در زمين خالي بدون هيچ بنا و ساختماني باشد. تبرك 
جستن و دست كشيدن بر قبر جايز نيست همان طور كه صدا زدن صاحب قبر و طلـب  

 فريادرسي از او و نذر كردن و ذبح بر سر قبر جايز نيست و از امور جاهليت است.
ها بر حذر باشند و بر علما واجب اسـت   پس واجب است كه مسلمانان از تمامي اين

كه اين شيخ را نصيحت كنند و به او بفهمانند كه اين عملش باطل و منكر اسـت و ايـن   
از انواع شـرك اكبـر   ، دده ميكه مردم را به استعانت از اموات و صدا زدن غيراهللا دعوت 

روي نكننـد. فريـب او   لذا بر مسلمانان الزم است كه از وي تقليد و پي، »پناه بر اهللا«است 
لذا بايد تنهـا او را دعـا كننـد و بـه او اميـد      ، چون عبادت فقط حق اهللا است، را نخورند

 داشته باشند.

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا               ﴾ :۱۸[اجلن[ 

 .»اهللا نخوانيد! پس هيچ كس را با، و اين كه مساجد از آن اهللا است«

﴿ فرمايد: مي تعالىو اهللا                       

                ﴾ :۱۱۷[املؤمنون[  

بـرآن نخواهـد داشـت و     مسـلما دليلـي  ، و هر كس معبود ديگري را با اهللا بخوانـد «
 .»حساب او نزد پروردگارش خواهد بود؛ يقينا كافران رستگار نخواهند شد

سـتارگان و  ، صـاحبان قبـور  ، مالئكه، جن، چون غير اهللا، اهللا آنان را كافر ناميده است
هـا بـا اهللا شـرك اكبـر      زنند) صدا زدن هر يك از ايـن  صدا مي(كنند  را عبادت مي، ها بت

 است.

﴿ فرمايد: مي الىتعاهللا                         

         ﴾] :١٠٦يونس[   

مخوان! كه اگـر چنـين   ، رساند و نه زياني چيزي را كه نه سودي به تو مي، و جز اهللا«
 »مشركين«يعني: . »! كاران خواهي بود از ستم، كني
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در ايـن عمـل   ، توانند جلوي ايـن منكـر را بگيرنـد الزم اسـت     بر همه كساني كه مي
واجب است كه مانع وي شود و به مـردم  ، همكاري نمايند و بر دولت اگر مسلمان باشد

به آن دستور داده است و عمل به امور دين اسالم را  تعالىاموري را آموزش دهد كه اهللا 
 تا اين شرك از بين برود.، دكن يمالزا ها آنبر 

 )145-143( ص 39شيخ ابن باز مجلة البحوث عدد 

 ها آن] طرق صوفيه و اوراد 223[

حكم طرق صوفيه و اورادي كه براي قبل از نماز صـبح و بعـد از نمـاز مغـرب      س:
 چيست؟، خوانند اند و مي تنظيم كرده

را در خواب ديده و بـدين   لموس عليه اهللا صلي كند؛ پيامبر و حكم كسي كه گمان مي

سالم بر ( :»االرواح روح والسالم عليك يا عني العيون «صورت وي را سالم كرده است: 

 ) چيست؟ها آنها و جان ج تو اي اصل اصل

 و الصاله و السالم عيل رسوله و آله و صحبه... و بعد:، احلمد هللا وحده

نوپيدا و بدعت است. از جمله طرق و اوراد ، اوراد و طرقي را كه يادآوري كردي ج:
هيچ يك شرعي نيست. مگـر   ها آني تيجانيه و كتانيه هستند و از اوراد  طريقه، اين طرق

 باشد. وسلم عليه اهللا صليآن چه موافق قرآن و سنت صحيح پيامبر 
اما آنچه در سؤال خود ذكر نموده ايد كه يك نفر عضـو گـروه كتانيـه شـده اسـت و      

السـالم «گفتـه اسـت:   ، را در حالت بيداري كنار خـود ديـده   وسلم هعلي اهللا صلي پيامبر

ها) اين باطل است و اصـلي نـدارد.    سالم بر تو اي چشمه چشمه(: »عليك يا عني العيون

شـود و تـا روز قيامـت از     بعد از وفاتش در بيداري ديده نمي وسلم عليه اهللا صلي پيامبر
 قبرش خارج نخواهد شد.

  ﴿ :فرمايد مي تعالىاهللا               

    ﴾ :۱۶ – ۱۵[املؤمنون[ 



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   594 
  
 .»شويد! ميريد؛ سپس در روز قيامت برانگيخته مي سپس شما بعد از آن مي«

مَ يَ «فرمايد:  مي وسلم عليه اهللا صلي پيامبر دِ آدَ لَ يِّدُ وَ نَا سَ مَ أَ ـوْ نْهُ الْ قُّ عَ نْشَ نْ يَ لُ مَ أَوَّ ةِ وَ يَامَ قِ

ـ ُ الْ ربْ  :»قَ

و اولين كسي هستم كه قبر از او شـق  ، من سردار فرزندان آدم در روز قيامت هستم«
(شود) مي

373F

1(. 
 وباهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم

 )2/184( انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا

 در مسجد وسلم عليه اهللا صلي حكم گذاشتن عكس قبر پيامبر ] 224[

 احلمد هللا و الصاله و السالم عيل رسوله وآله و بعد:

ي وزير محتـرم دادگسـتري كـه از بايگـاني      علمي و افتا از نامه  انجمن دايمي مباحث
] تحويـل  17/8/1392] در تـاريخ [ 1437عمومي به هيئت علماي عالي رتبه بـه شـماره [  

ي فرهنگي سيالن از آن چه نمازگـذاران در   مطلع گرديد. در اين نامه رئيس مؤسسه، شد
در قسـمت راسـت    ها آن، استفتا كرده است، دهند مسجد جامع حنفي در كلمبيا انجام مي

 وسـلم  عليـه  اهللا صـلي  عكس قبر پيامبر ها آنكه در جلوي  ايستند و در حالي  مسجد مي
ي فرهنگي آن  فرستند. رئيس مؤسسه درود مي وسلم عليه اهللا صلي و بر پيامبر، قرار دارد

 كه حكم شرعي اين استفتا و حكم آن را برايش بنويسيم.، جا درخواست نموده است
 اين مركز پس از بررسي چنين جواب داد: 

در هر مسجدي يا حك كردن آن روي  وسلم عليه اهللا صلي گذاشتن عكس قبر پيامبر
افراط و زياده روي در محبت صالحين ، رابر آن بدعت استديوار مسجد و ايستادن در ب

 حـال آن كـه پيـامبر   ، انـد  تا جايي بين مردم رواج يافته كه به تعظيم پيامبران نيز پرداختـه 

مْ وَ «فرمايد:  مي از افراط در دين ما را نهي كرده است و  وسلم عليه اهللا صلي ـاكُ ــإِيَّ لُوَّ الْ غُ

لَ  إِنَّامَ هَ ؛ فَ ينِ مْ بِ يفِ الدِّ بْلَكُ انَ قَ نْ كَ ينِ الْـكَ مَ لُوِّ يفِ الدِّ  :»غُ

                                                            
 ) به مانند آن2278مسلم ( -1
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روي در دين بپرهيزيد همانا مردمان قبل از شما به علت زياده روي در ديـن   از زياده(
(هالك شدند)

374F

1(. 
اين عمل از صحابه و پس از آنان از افراد خير القرون با وجـود پراكنـدگي اسـالم در    

بيشـتر از همـه نسـبت بـه      هـا  آندر حالي كـه  ، ستشهرها و دوري مدينه منوره ثابت ني
عـالوه بـر ايـن در انجـام     ، محبت و احترام قايـل بودنـد   وسلم عليه اهللا صلي رسول اهللا

اگـر ايـن   ، كردنـد  كارهاي خير بيشتر حريص بودند و از دستورات دين بيشتر پيروي مي
بلكه ، توجه نبودند يكردند و نسبت به آن ب به طور قطع آن را ترك نمي، بود كار جايز مي

 »پناه بر اهللا!«شود.  اي براي شرك مي اين عمل وسيله
 از اين كار حذر كردند و خود را از وقوع در آن حفظ نمودند. ها آنلذا 

چرا كه ، بر ما مسلمانان الزم است كه از آنان پيروي كنيم و راه آنان را در پيش گيريم
و شـر در   پيشـينيان نيكوكـار اسـت    خير و صالح همگان در پيـروي از سـلف صـالح و   

 اند. اي است كه آيندگان به وجود آورده چيزهاي تازه
نسبت بـه مسـجد قـرار     وسلم عليه اهللا صلي در احاديث صحيح ثابت است كه پيامبر

يـا نمـاز خوانـدن در    ، اند و اين احاديث شامل ساختن بنا بر قبـر  دادن قبرها هشدار داده
شود چرا كـه بـيم آن مـي رود كـه در      نبدها را نيز شامل ميكنار آن و دفن مردگان زير گ

شان تا جايي زياده روي شود كـه منجـر بـه صـدا      محبت صالحان افراط شود. در احترام
 گردد.   در مشكالت مي ها آنو ياري خواستن از  ها آنزدن 

كرد كه قبرش تبديل به بتـي نشـود كـه مـورد      مي دعا  وسلم عليه اهللا صلي رسول اهللا
يهود و نصارا را به خاطر مسجد قـرار دادن   وسلم عليه اهللا صلي ادت قرار گيرد. پيامبرعب

پرسـتي اي   شان لعنت كرده است تا مسلمانان از چنين بدعت و بت قبور پيامبران و نيكان
 بر حذر باشند.

                                                            
) 2867) و ابـن خزيمـه  (  13909ن ابـي شـيبه  (  )وابـ 3057) و نسائي  (3029) و ابن ماجه  (1/215احمد ( -1

 )و حاكم آن را صحيح دانسته و ذهبي با او موافق است.1711-1/466) وحاكم  (3871وابن حبان  (
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به اين ترتيب گذاشتن عكس قبر افراد صالح در مسجد يا نصب آن بر ديـوار مسـجد   
هـاي   گنبد و...) روي قبرهايشـان از وسـيله  (در مساجد يا ساختن بنا  ها نآدر حكم دفن 

پرستي دوران جاهليت و فراخوان به عبادت غير اهللا است. لذا بـر مسـلمانان واجـب     بت
 ي عقيـده هاي شرّ را مسدود كنند تا از  دروازه(هاي شر را بگيرند.  است كه جلوي وسيله

 هاي گمراهي محفوظ بمانند.) چال در سياه توحيد حمايت كرده باشند و از افتادن
را  وسـلم  عليـه  اهللا صلي حبيبه پيامبر سلمه و ام در روايت بخاري و مسلم آمده كه: ام

در جريان كليسايي گذاشتند كه در سرزمين حبشه ديده بودند و يادآور شدند كـه در آن  

ا «فرمـود:   موسل عليه اهللا صلي پيامبر، هايي را مشاهده كرده بودند كليسا عكس ئِـكَ إِذَ أُولَ

 َ ئِـكَ رشِ أُولَ رَ فَ وَ وا فِيهِ تِلْكَ الصُّ رُ وَّ صَ ا وَ دً جِ سْ هِ مَ ِ ربْ ىلَ قَ ا عَ نَوْ تَ بَ الِحُ فَامَ لُ الصَّ جُ مْ الرَّ انَ فِيهِ ارُ كَ

ـ نْدَ الْ لْقِ عِ  :»اللَّـهِ خَ

كـرد روي قبـرش    وفـات مـي   هـا  آنفـرد صـالحي از    هرگـاه كساني بودند كه  ها آن(
بـدترين   هـا  آنروز قيامـت  ، كردنـد  را نقاشـي مـي   ها آنكردند و تصاوير  جدي بنا ميمس

(مخلوقات نزد اهللا هستند)
375F

1(. 

ـولِ « اند كه گفت: بخاري و مسلم) از عايشه روايت كرده(و آن دو  سُ لَ بِرَ  اللَّــهِ ملََّا نَـزَ

ىلَّ  ىلَ  اللَّـهُ صَ ةً عَ ِيصَ حُ مخَ طْرَ قَ يَ لَّمَ طَفِ سَ يْهِ وَ لَ ـوَ عَ هُ ـالَ وَ قَ ـهِ فَ هِ جْ نْ وَ ا عَ هَ فَ شَ تَمَّ كَ ا اغْ إِذَ هِ فَ هِ جْ  وَ

نَةُ  عْ لِكَ لَ ذَ ىلَ  اللَّـهِ كَ ـعَ واالْ نَعُ ا صَ رُ مَ َذِّ دَ حيُ اجِ سَ مْ مَ بِيَائِهِ نْ بُورَ أَ وا قُ َذُ  اختَّ ارَ النَّصَ ودِ وَ  »يَهُ

بـارك انـداخت و   در بيماري وفات چادر را بر چهره ي م وسلم عليه اهللا صلي پيامبر(
را برداشت و فرمود: [اهللا يهود و نصـارا    آن، اش مقداري كمتر گرديد هنگامي كه بيماري

 شان را مسجد قرار دادند]). را لعنت كند كه قبور پيامبران

                                                            
 527و مسلم ش/ 427بخاري ش/ -1
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(گونه اعمال بر حذر دارد اين بود كه ما را از اين وسلم عليه اهللا صلي هدف پيامبر 
376F

1(. 
امـا  ، شد بنايي ساخته مي وسلم عليه اهللا صلي ا روي قبر پيامبربود قطع اگر اين چنين نمي

 چنين نشد)(رفت كه مسجد قرار داده شود  چون بيم آن مي

انَ «فرمود:  وسلم عليه اهللا صلي در صحيح مسلم آمده است كه پيامبر نْ كَ إِنَّ مَ أَالَ وَ

احلِِ  صَ مْ وَ بِيَائِهِ نْ بُورَ أَ ونَ قُ ذُ تَّخِ انُوا يَ مْ كَ بْلَكُ دَ قَ اجِ سَ مْ مَ وا ، يهِ ذُ تَّخِ ـأَالَ فَالَ تَ دَ إِينِّ الْ اجِ سَ بُورَ مَ قُ

لِكَ ها آن نْ ذَ مْ عَ  :»كُ

كه قبل از شما بودند قبور پيـامبران و نيكوكـارا ن را مسـجد قـرار      ها آنهان بدانيد! (
(دارم) پس قبور را مساجد نسازيد. من شما را از اين كار باز مي، دادند

377F

2(. 

لْ اللَّـهُ «فرمود:  وسلم عليه اهللا صلي كند كه پيامبر طأ روايت ميمالك در مو عَ ْ مَّ الَ جتَ

بَدُ  عْ نًا يُ ثَ ي وَ ِ بُ ، قَربْ ضَ تَدَّ غَ دَ  اللَّـهِ اشْ اجِ سَ مْ مَ بِيَائِهِ نْ بُورَ أَ وا قُ َذُ مٍ اختَّ وْ ىلَ قَ  :»عَ

قومي كه قبور  بارالها! قبر مرا بتي مگردان كه مورد عبادت قرار گيرد كه خشم اهللا بر(
(بسيار سخت است)، انبياي خود را مسجد قرار دادند

378F

3(. 
 عليه اهللا صلي كند كه پيامبر ابوداود در سنن خود از ابوهريره رضي اهللا عنه روايت مي

ا«فرمود:  وسلم بُورً مْ قُ يُوتَكُ لُوا بُ عَ ْ ا، الَ جتَ يدً ي عِ ِ لُوا قَربْ عَ ْ الَ جتَ إِنَّ صَ ، وَ َّ فَ يلَ لُّوا عَ صَ مْ وَ تَكُ الَ

نْتُمْ  يْثُ كُ نِي حَ بْلُغُ  »تَ

محل اجتمـاع و جشـن)   (هايتان را به قبر تبديل نكنيد و قبر مرا براي خود عيد  خانه(
 رسد). هر جا كه هستيد بر من درود بفرستيد كه درود شما بر من مي، مگردانيد
د بفرستيم و به ما دستور داده هرجا كه باشيم به ايشان درو وسلم عليه اهللا صلي پيامبر

رسد بدون آن كه قبر و يا عكس  به ايشان مي، خبر داده است كه از هر جا درود بفرستيم

                                                            
 خميصه: پارچه حرير يا پشم عالمت دار است. 531ومسلم ش/ 435بخاري ش/ -1
 532مسلم در مساجد ش / -2
وعبــدالرزاق در  7544،11819، ابــن ابــي شــيبه ش/172/1)416رت مرســل در مؤطــا ش/ (مالــك بصــو -3

 ) آورده است.2/246و بصورت متصل بروايت ابوهريره احمد در ( 1587مصنف ش/
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، در مسـاجد ، قبر جلوي ما باشد؛ بنابراين پديده گذاشتن عكس قبر و يـا مسـجد ايشـان   
 شود! پناه براهللا! بدعتي است كه منجر به شرك مي

، كننـد  ي را كه اين كارهـا را مـي  لذا بر علماي مسلمانان واجب است كه جلوي افراد
بگيرند و نيز حاكمان و تمام كساني كه صـاحب قـدرت هسـتند بايـد عكـس قبـر را از       

 مساجد بيرون كنند. تا فتنه از بين برود و توحيد مورد حمايت شايسته و يژه قرار گيرد.
 وباهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم

 )304 -1/302( هشهاي علمي و افتاانجمن دايم پژو

 وسلم عليه اهللا صلي ] حكم سفر بقصد زيارت قبر پيامبر225[

بـه مدينـه منـوره     وسـلم  عليـه  اهللا صلي بعضي از مردم به نيت زيارت قبر پيامبر س:
 حكم اين عمل چيست؟، روند مي

يـت نمـاز   البته سفر به مدينه منوره به ن، سفر به مدينه) درست نيست(با اين نيت  ج:
جايز است؛ چرا كه اين مسجد يكي از سه  وسلم عليه اهللا صلي خواندن در مسجد پيامبر

مسجدي است كه مسافرت به آن درست و نمـاز خوانـدن در آن هـزار برابـر افضـل از      
بار سفر بستن) به سـه  (مساجد ديگر است؛ جز مسجد الحرام. روايت است كه مسافرت 

 مسجد جايز است:
   .مسجد االقصي -3 .مسجد النبي -2 .خانه كعبه)( ممسجد الحرا -1

به نيت نمـاز خوانـدن يـا تبـرك جسـتن يـا       ، ها آنو قبرست ها آنلذا رفتن به ساير مك
بـه   وسـلم  عليـه  اهللا صـلي  پيـامبر  جا درست نيست. هدف از دستور عبادت كردن در آن

ي هـا  آنقبرست ذكرآخرت) در زيارت( بياد آوردن آخرت است و اين مسئله، زيارت قبور
شود. بديهي اسـت كـه هـيچ روسـتايي خـالي از قبرسـتان        محل سكونت هم حاصل مي

انـدازد و مردگـان هـم از     را به ياد آخرت مي انساننيست. لذا زيارت همان قبرستان نيز 
 شوند.   مند مي دعا بهره

را عيدگاه  ،وسلم عليه اهللا صلي كه قبر پيامبر اما در مورد قبر پيامبر بايد دانست از اين
ما را نهي كرده است. يعني: همان  وسلم عليه اهللا صلي پيامبر، و محل تجمع قرار دهيم
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تكرار  وسلم عليه اهللا صلي  زيارت قبر پيامبر، شود طور كه عيد در هر سال تكرار مي 

الَ « فرموده است: وسلم عليه اهللا صلي نشود. پيامبر ا وَ بُورً مْ قُ يُوتَكُ لُوا بُ عَ ْ ي الَ جتَ ِ لُوا قَربْ عَ ْ جتَ

نْتُمْ  يْثُ كُ نِي حَ بْلُغُ مْ تَ تَكُ الَ إِنَّ صَ َّ فَ يلَ لُّوا عَ صَ ا وَ يدً   »عِ

نسازيد و قبر مرا عيدگاه و محل تجمع قـرار ندهيـد و بـه     تان را قبرستان  خانه هاي(
 .)رسد من درود بفرستيد؛ زيرا درود شما هرجا باشيد به من مي

دَّ « رموده است:ف وسلم عليه اهللا صلي پيامبر  َّ إِالَّ رَ ـيلَ ـلِّمُ عَ سَ ـدٍ يُ ـنْ أَحَ ـا مِ َّ  اللَّــهُ مَ ـيلَ عَ

مَ  الَ يْهِ السَّ لَ دَّ عَ تَّى أَرُ ي حَ وحِ   »رُ

گردانـد تـا    روحم را بـه مـن بـر مـي     تعالىهر مسلماني كه بر من سالم بفرستد اهللا (
(جواب سالم او را بـدهم.) 

379F

و را شـامل  فـرد دور و نزديـك هـر د    سـالم ، ايـن روايـت   )1
 شود. مي

ضـعيف   ،آمده اسـت  وسلم عليه اهللا صلي ي فضيلت قبر پيامبر اما احاديثي كه درباره 

يَاتِى« يا موضوع هستند. از جمله روايت: نِى ىفِ حَ ارَ نَّامَ زَ أَ تِى فَكَ وْ دَ مَ عْ نِى بَ ارَ نْ زَ   »مَ

كـرده  گويـا مـرا در زمـان حيـاتم زيـارت      ، كسي كه مرا بعد از مرگم زيـارت كنـد  (
(است)

380F

2(. 

ي«و روايت  ِ ارَ قَربْ نْ زَ ا « كسي كه قبر مرا زيارت كند) يا( »مَ نتُ لـه شـفيعً ينِ كُ ارَ ن زَ مَ

ا (من شفاعت كننده و گواه او هستم)، كسي كه مرا زيارت كند( »أو شهيدً
381F

3(. 

                                                            
ابـن   3092بيهقي در الكبري  3092طبراني در االوسط  2041ابوداود شماره 527ص 2مسند امام احمد ج -1

ست. روايان اين حديث ثقه هستند. آلباني آن را در صحيح ابـن داود  گفته ا 488ص6حجر در الفتح ج
 203الصارم المنكي ص 234و233ص1حسن قرار داده است. مجموع الفتاوي ج 1795ش

سلسـلة الضـعيفة     382ص2ابـن عـدي در الكامـل ج    10054بيهقي در الكبـري ص  278ص 2دار قطني ج -2
)47) ،(1021( 

 1127ارواءالغليل  10053-ش 245ص5بيهقي در الكبري ج 1322ش65الطيالسي در مسند ص  -3
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تِى« و روايت: اعَ فَ هُ شَ بَتْ لَ جَ  وَ ِ ارَ قَربْ نْ زَ عت كسي كه قبر مرا زيـارت كنـد شـفا   ( »مَ

(شود). من بر او واجب مي
382F

1( 

اينِ « و روايت فَ د جَ قَ رينِ فَ زُ جَّ ومل يَ كسي كه حج كند و مرا زيارت نكند به مـن  ( »من حَ

(ستم روا داشته است).
383F

 همه اين احاديث باطل و هيچ اصل و اساسي ندارند.   )2
 اند: ها زير شرح داده علما بطالن اين احاديث را در كتاب

 م ابن تيميه بر اخنائيالف: رد شيخ االسال
 ب: رد ابن عبدالهادي بر سبكي و رد الوسي بر نبهاني

كنند. شـايان ذكـر    نبايد فريب كساني را خورد كه اين احاديث را ترجمه و پخش مي
 صلي كاهد؛ چرا كه محبت پيامبر قبر پيامبر از قدر و منزلت ايشان نمي است عدم زيارت

 اهللا صـلي  باشد. دوري و بعد مسـافت از قبـر پيـامبر    در قلب پيروانش مي وسلم عليه اهللا
 كند. اين محبت را كم نمي وسلم عليه

 )25-23( ص، قتاوي في التوحيد –شيخ ابن جبرين 

 در مسجد وسلم عليه اهللا صلي] پاسخ به شبهه ي وجود قبر پيامبر 226[

در  سـلم و عليـه  اهللا صـلي  ينـد: قبـر پيـامبر   گو ميدر رد استدالل قبرپرستاني كه  س:
 مسجد نبوي است چه جوابي داريم؟

 توان پاسخ داد: به اين شبهه از چند جهت مي ج:
بـر روي قبـرش    وسلم عليه اهللا صلي الف: بايد دانست كه مسجد بعد از فوت پيامبر

 ساخته شده است. وسلم عليه اهللا صلي ساخته نشده بلكه مسجد در حيات پيامبر
كه افراد صـالح در   ا استدالل ايشان مبني بر اينب: پيامبر در مسجد دفن نشده است ت

ش دفـن  هـا  آندر خـ  وسلم عليه اهللا صلي بلكه پيامبر، شوند درست باشد مسجد دفن مي
 شده است.

                                                            
  4159بيهقي درالشعب ش 351ش6ابن عدي در الكامل ج 278ص2دارقطني ج -1
 45الضعيفه ش/ -14ص7ابن عدي در الكامل ج -2
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و افزودن خانه ي عايشـه در مسـجد در    وسلم عليه اهللا صلي توسعه مسجد النبي ج:
به رضي اهللا عنهم تقريبـاً  وفات اكثر صحا حيات صحابه رضي اهللا عنهم نبوده بلكه بعد از

ه. ق. اتفاق افتاده و حتي باقيمانده ي صحابه اي كه در قيد حيات بودنـد بـا    94در سال 
مسيب با اين كـار   بلكه مخالف بودند و از تابعين سعيدبن، اين كار راضي و موافق نبودند

 مخالف بوده است.
ان مسـتقل و جـدا از   بلكه قبر در يك مكـ ، د: بايد دانست كه قبر داخل مسجد نيست

از  وسـلم  عليه اهللا صلي مسجد قرار دارد و مسجد بر روي آن بنا نشده است و قبر پيامبر
سه قسمت با ديوارها احاطه شده و به صورت مثلث در آمده است و در جهت قبله قرار 

ـ   هنگام نماز روبروي قبر قرار نمي وسلم عليه اهللا صلي ندارد بنابراين قبر پيامبر ا گيـرد. ب
 شود. اين توضيح استدالل قبر پرستان باطل مي

 )233، 2/232( مجموع فتاوي و رسائل –شيخ ابن عثيمين 

 ] زيارت مساجد تاريخي مدينه منوره227[

رونـد تـا در مسـجد نبـوي نمـاز       اي از مسلمانان به مدينه منـوره مـي   الف) عده س:
سجد غمامـه و مسـجد   سپس به مسجد قبا و مسجد قبلتين و مسجد جمعه و م، بخوانند

 عليه اهللا صلي صديق و مسجد علي رضي اهللا عنهم و ديگر مساجدي كه روي آثار پيامبر
آيا ، خوانند المسجد مي روند و دو ركعت تحية و صحابه رضي اهللا عنهم بنا شده مي وسلم

 اين جايز است؟
 نمـاز خوانـد   وسـلم  عليه اهللا صلي كه در مسجد النبي تواند بعد از اين ب: آيا زائر مي

فرصت را غنيمت شمرده و جهت اطالع و تحقيق در زندگي سلف صـالح بـراي تطبيـق    
و  وسـلم  عليـه  اهللا صـلي  چه در كتب تفسير و حديث و تاريخ در غزوات پيامبر دادن آن

به ديگر مساجد و امـاكن تـاريخي بـرود؟    ، محل سكونت قبايل انصار مطالعه كرده است
 لطفاً توضيح دهيد.

 د:ده ميپژوهش و تحقيق فتاوي پس از تحقيق و بررسي پاسخ مركز  ج:
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اول: با تحقيق و كنجكاوي در خصـوص مسـاجد موجـود در مدينـه منـوره روشـن       
 شود كه انواع مختلفي دارند: مي

 عليه اهللا صلي فضيلت خاصي از پيامبر ها آنالف) مساجدي كه در مورد ( نوع اول:
باشند يكي مسجد النبي است كه اين آيه  ثابت شده است كه فقط دو مسجد مي وسلم

     ﴿ شود: قرآن آن را شامل مي             

                       ﴾

 ]۱۰۸توبة: [ال
بـه  ( تـر اسـت كـه در آن    مسجدي كه از روز نخست بر پايه تقوا بنـا شـده شايسـته   «

 تعـالى و اهللا ، دارنـد پـاكيزه باشـند    مرداني هستند كه دوست مـي  در آن، عبادت) بايستيد
 .»پاكيزگان را دوست دارد

 صـلي  اين مسجد يكي از سه مسجدي است كه سفر زيارتي به آن از احاديث پيـامبر 
از جمله: در حديث صحيح به صراحت آمده: يك نمـاز  ، ثابت شده است وسلم عليه اهللا

 .)384F1( غير از مسجد الحرام برابر است، در اين مسجد با هزار نماز در مساجد ديگر

﴿ در اين مورد فرموده است: تعالىب) مسجد قبا: اهللا         

     ﴾تقوا بنا شده است براساسمسجدي كه از روز نخست « ]۱۰۸وبة: [الت«. 

 كنـد:  روايت مي وسلم عليه اهللا صلي اُسيد بن حضير االنصاري رضي اهللا عنه از پيامبر

ة « مرَ عُ   »صالة يف مسجد قبا كَ

(ثواب يك نماز در مسجد قبا برابر با ثواب يك عمره است).(
385F

سهل بن حنيف  )2

مَّ أَتَى « كند: روايت مي وسلم عليه اهللا صلي بررضي اهللا عنه از پيام يْتِهِ ثُ رَ يفِ بَ طَهَّ نْ تَ مَ

ةٍ  رَ مْ رِ عُ أَجْ هُ كَ انَ لَ ةً كَ الَ ىلَّ فِيهِ صَ بَاءَ فَصَ دَ قُ جِ سْ   »مَ

                                                            
 1396 - 1395 -1394) مسلم 1190بخاري  ( -1
 ي گويد: حسن غريب و ترمذ  1627ابن حبان در صحيح خود ش/  1411ابن ماجه  324ترمذي  -2
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كسي كه در خانه وضو بگيرد و به مسجد قبا برود و نماز بخواند پاداش يـك عمـره   (
(را دارد).

386F

1( 
بـه اثبـات    ها آنرمدينه منوره كه فضيلت خاصي در مورد نوع دوم: مساجد عمومي د

 مانند ديگر مساجد است. ها آننرسيده و حكم 
 عليـه  اهللا صلي بر اين باور است كه پيامبر ها آننوع سوم: مساجدي هستند كه اساس 

.. ايـن گونـه مسـاجد    .در آن نماز خوانده است. مانند مسجد بني سـالم و عيـدگاه   وسلم
ثابت نشده و هيچ تشويقي به زيارت و خواندن دو ركعت  ها آنمورد فضيلت خاصي در 

 به اثبات نرسيده است. ها آننماز در 
 اهللا صـلي  را به زمـان پيـامبر   ها آننوع چهارم: مساجد تازه تأسيسي هستند كه مبناي 

گاه زائران قـرار گرفتـه    دهند و هم اكنون زيارت و خلفاي راشدين نسبت مي وسلم عليه
.. زيـارت ايـن مسـاجد در شـريعت     .گانه و مسجد كوه أُحد و نند مساجد هفتاست. ما

 بلكه بدعتي آشكار است.، درست نيست ها آناساسي ندارد و سفر زيارتي به 
ي شرعي در اين باره اين است كه فقط اهللا را عبادت كنـيم و عبـادت بايـد بـه      قاعده

ات رسيده است و اين عمل با رجـوع  به اثب وسلم عليه اهللا صلي روشي باشد كه از پيامبر
 وسـلم  عليـه  اهللا صلي به قرآن و سنت صحيح و سخنان سلف صالح كه دين را از پيامبر

 شـود؛ زيـرا پيـامبر    اند مشـخص مـي   به ما رساندند و ما را از بدعت و نوآوري نهي كرده

رُ « فرموده است: وسلم عليه اهللا صلي يْهِ أَمْ لَ يْسَ عَ الً لَ مَ لَ عَ مِ نْ عَ دٌّ مَ وَ رَ هُ ا فَ   »نَ

آن كـار مـردود   ، ايـم  هر كس كاري را انجام دهد كه مـا دسـتور انجـام آن را نـداده    (
(است).

387F

2( 

ـوَ « و در روايتي ديگر اين چنين فرموده است: هُ هُ فَ نـْ ـيْسَ مِ ا لَ ا مَ ذَ ا هَ نَ رِ ثَ يفِ أَمْ دَ نْ أَحْ مَ

دٌّ   »رَ
                                                            

) 5561-5560(  6/75طبرانـي در الكبيـر    7530ابـن ابـي شـيبه     1412ابن ماجه  699نسائي  3/487احمد  -1
 ) حاكم آن را صحيح دانسته و ذهبي با او موافق است.4279( 3/13حاكم 

 4492مسلم ش/ 2697بخاري ش/  -2
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(عمل مردود است. آن، هر كس در دين ما چيزي وارد كند كه از دين نباشد
388F

1( 

ـنَّةِ «: و فرموده است سُ نَّتِي وَ مْ بِسُ يْكُ لَ ــعَ يالْ ـدِ عْ ـنْ بَ ينَ مِ ـدِ اشِ اءِ الرَّ فَ لَ ـا ، خُ يْهَ لَ ـوا عَ ضُّ عَ

ذِ  اجِ ثَاتِ ، بِالنَّوَ ْدَ مْ وَ حمُ اكُ إِيَّ ـوَ ورِ الْ ةٌ ، أُمُ لَ الَ ةٍ ضَ عَ لَّ بِدْ  »فإن كل حمدثة بدعة وَ كُ

سنت خلفاي راشدين رضـي اهللا عـنهم بعـد از مـن      بر شما است كه به سنت من و(
و آن را محكم بگيريد و از نوآوري بپرهيزيد؛ چرا كه هر نـوآوري بـدعت و   ، عمل كنيد

(هر بدعت گمراهي است.)
389F

2(  

ـرَ « و فرموده است: مَ عُ ـرٍ وَ ي أَيبِ بَكْ ـدِ عْ نْ بَ نِ مِ يْ وا بِاللَّذَ تَدُ بـه خلفـاي بعـد از مـن     ( »اقْ

 ه و عمر رضي اهللا عنه اقتدا كنيد.) ابوبكر رضي اهللا عن
به آن دسته از يارانش كه از او خواستند براي ايشان  پيامبر صلي اهللا عليه وسلم 

، هايشان را به آن آويزان كنند درختي را مشخص كند تا به آن تبرك بجويند و اسلحه

ُ  اللَّـهُ « :فرمود ربَ نَنُ  ها آن، أَكْ ي نَفْيسِ ، السُّ ذِ الَّ تُمْ وَ لْ ائِيلَ ملويس:قُ َ الَتْ بنو إِرسْ امَ قَ هِ كَ   بِيَدِ

﴿               ﴾ :۱۳۸[األعراف[«  

قسم به ذاتـي كـه جـانم در دسـت     ، [هاي انحرافي] است     راه و رسم ، اين اهللا اكبر!( 

﴿: اوست همان چيزي را گفتيد كه بني اسرائيل به موسي گفته بودند           

     ﴾ :هـا  آنهمـان گونـه كـه    ، تو هم براي ما معبـودي قـرار ده   ]۱۳۸[األعراف 

(و خداياني دارند)(معبوداني 
390F

3(. 

                                                            
بصـورت متصـل    18 -1718ت و المسـلم  بخاري در كتاب البيوع و االعتصام بصـورت معلـق آورده اسـ    -1

 آورده است
ابـن حبـان و حـاكم     43-42وقال حسن صحيح ابن ماجه  2676ترمذي  4607ابوداود  126ص4احمد ج -2

 ) او را صحيح دانسته و با ذهبي موافقت كرده است.   333-329(  177و  1/174
 6702ابـن حبـان در صـحيح ش/    37375و قال حسن صحيح   ابن ابـي شـيبه    2180ترمذي 5/218احمد  -3

رواه الطبرانـي و فيـه   :« 7/24 "المجمع الزوائد"قال الهيثمي في  17/21 –3/244طبراني در معجم الكبير
 »كثير بن عبداهللا و قد ضعفه الجمهور و حسن الترمذي حديثه
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قَتِ « فرموده است: پيامبر صلي اهللا عليه وسلم َ ـافْرتَ ـةً الْ قَ ـبْعِنيَ فِرْ سَ  وَ ـدَ ىلَ إِحْ ودُ عَ ، يَهُ

قَتِ ال َ افْرتَ ةً وَ قَ بْعِنيَ فِرْ سَ ِ وَ نَتَنيْ ىلَ اثْ  عَ ارَ قُ هذه األمة عيل ثالث و سبعني فرقـة، نَّصَ ِ ، و ستفرتَ

اند نصاري بـه هفتـاد و    يهود به هفتاد و يك گروه تقسيم شده( »كلها يف النار إال الواحدة

در جهنم  ها آنبزودي اين امت به هفتاد و سه گروه تقسيم خواهند شد و همه ، دو گروه
پيامبر ، آن گروه كدامند گفتند: اي رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم، بجز يك گروه، هستند

ثلِ ما أنا عليه اليوم و أصحايب«فرمود: صلي اهللا عليه وسلم يلَ مِ ن كان عَ گروهي كـه بـه    »مَ

(روش من و اصحاب رضي اهللا عنهم من پايبند باشند
391F

1(. 

با سند خود از ابن مسعود رضي اهللا  9ص/ »البدع و النهي عنها«ابن وضاح در كتاب: 

كندكه: عمرو بن عتبه و يارانش در بيرون از شـهر كوفـه مسـجدي بنـا      عنهما روايت مي
كردند. عبداهللا رضي اهللا عنه دستور تخريب آن مسـجد را صـادر كـرد. سـپس خبـر بـه       

و كننـد   عبداهللا رضي اهللا عنه رسيد كه اين گـروه در يكـي از مسـاجد كوفـه تجمـع مـي      
ينـد. ابـن   گو ميال اله اال اهللا) (كنند و تكبير و تهليل  يكسري اوراد مشخصي را تكرار مي

گويد: عبداهللا رضي اهللا عنه با كالهي مخصوص سر و صـورتش را پوشـاند و در    وضاح 
جلسه ايشان شركت كرد. بعد از آن كه اوراد و اذكار اين گروه را شنيد كاله را از سرش 

ابوعبدالرحمن هستم! سپس ادامه داد: يـا شـما از اصـحاب محمـد     برداشت و گفت: من 
ايد! ايشـان و   يا ظالمانه مرتكب بدعتي شده، به دين) هستيد( تر عالم صلي اهللا عليه وسلم

شتند و بـه پيـروي از سـلف صـالح تشـويق      دا ميامثال ايشان مردم را از بدعت بر حذر 
 نمودند. مي

الرضـوان را كـه    رضي اهللا عنـه درخـت بيعـت   از روايات تاريخي ثابت است كه عمر 
 قطع كرد.، و يارانش زير آن بيعت كرده بودند صلي اهللا عليه وسلم پيامبر

                                                            
و در  724طبرانــي درالصــغير/  6247ابــن حبــان   2/322احمــد  3992ابــن ماجــه   4597-4596ابــوداود  -1

    7840-4886االوسط 
 آن را صحيح دانسته است. 3842) و آلباني در صحيح ابوداود 10،441(  129 ،128 ،1/6حاكم 
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رونـد   جا مـي  اين در زماني بود كه عمر رضي اهللا عنه متوجه شد بعضي از مردم به آن
ي اهللا چـون پيـامبر صـل   ، خوانند جا نماز مي جويا شد. گفتند: مردم در آن ها آنعلت را از 
خشـمگين شـد و فرمـود:      جا نماز خوانده است عمر در مسير حج در آن عليه وسلم

(شان به هالكت رسيدند. همانا پيشينيان به سبب تقدس آثار پيامبران
392F

1( 
تجمع مردم براي عبادت اسـت و ايـن تجمـع    ، بديهي است كه هدف از بناي مساجد

ايـن هـدف را محقـق    يك حكم شرعي است ولي وجود هفـت مسـجد در يـك مكـان     
كند؛ بلكه اين عمل انگيزه جدايي و تفرقه است و با مقاصد شريعت اسالمي منافات  نمي

اند چون بسيار به هـم نزديـك هسـتند بلكـه      دارد. اين مساجد براي عبادت ساخته نشده
باشـد و ايـن    مـي  هـا  آنتبرك جستن با نماز خواندن و دعا كردن در  ها آنهدف از بناي 
 ي است.بدعت آشكار
در كتـب تـاريخ هـيچ اصـل و      -مساجد هفـت گانـه   -گذاري اين مساجد  مبناي نام
ابـن  ، كه ائمـه حـديث   در حالي، مسجد فتح را ذكر كرده است "ابن زبالة"، سندي ندارد

اند: و ابن زباله در اواخر قرن دوم فوت كرده  زبالة را كذّاب و روايت او را مردود دانسته
(است

393F

ه نام ابن شبه ايـن مسـاجد را بـه نـام مسـجد فـتح ذكـر كـرده         سپس مورخي ب .)2
(است.

394F

3( 
هر آنچـه بـه   ، دهند بديهي است كه تاريخ نويسان به صحت و سقم سند اهميت نمي

گذارند. امـام حـافظ    صحت و سقم اخبار را به عهده راوي مي، كنند ايشان برسد نقل مي
(ت.ابن جرير در تاريخ خود به اين نكته اشاره كرده اس

395F

4( 
گذاري اين مساجد يا يك مسجد به ايـن نـام وجـود     به هر حال دليل شرعي براي نام

توجه خاصي به نقل روايات و افعال و كـردار   اصحاب پيامبر صلي اهللا عليه وسلم ندارد.

                                                            
 27/171مجموع الفتاوي  -1
 5815تقريب التهذيب  -2

 61- 60ص1اخبار المدينه النبويه ج -3
 13ص1تاريخ طبري ج -4
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 حتي قضاي حاجت پيـامبر ، داشتند. طوري كه تمام حركات پيامبر صلي اهللا عليه وسلم

به مسجد قبا و دعاي وي  ن هفتگي پيامبر صلي اهللا عليه وسلمو رفت صلي اهللا عليه وسلم
هاي حديث مملـو از ايـن مسـايل اسـت را بـراي مـا نقـل         .. كه كتاب.بر شهداي احد و

يد: در مـورد ايـن مسـئله    گو مياند. در مورد نامگذاري اين مساجد عالمه سمهودي  كرده 
(ام. اي نرسيده به دليل قانع كننده

396F

يـد: در مـورد ايـن مسـاجد و دو     گو ميدر جاي ديگر  )1
 ام. اشاره كرده است به دليل خاصي دست نيافته ها آنبه  "مطري "مسجدي كه

(يد:گو ميشيخ االسالم ابن تيميه  
397F

مانند ( صحابه و تابعين بر آثار پيامبران و صالحان )2
نماز خواندن ايشـان در يـك مكـان مشـخص و     ، نشستن پيامبر در جاي مخصوص و يا

حتي بزرگان صحابه از جمله عمر بـن خطابرضـي اهللا   ، ) بناء يا مسجدي نساختند...غيره
جا  اتفاقي در آن .. مردم را از نماز خواندن در مكاني كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم.عنه و

 اند. نماز خوانده نهي كرده
ره اي از بزرگان صحابه رضي اهللا عنهم از جمله عثمان و علي و بقيه عشره مبش و عده

 و ابن مسعود و معاذ و ابي بن كعب رضي اهللا عنهم بر اين اتفاق نظر دارند.
يد: در مدينه منـوره مسـاجد زيـادي اسـت كـه بـه جـز        گو ميشيخ االسالم   در ادامه 

به نماز خواندن در ديگر مساجد فضيلت خاصـي وارد نشـده اسـت و بنـاي     ، مسجد قبا
هايي است كه در اسالم از طـرف افـراد    بدعتمسجد و بارگاه بر قبرها و آثار بزرگان از 

جاهل از شريعت اسالم و بي خبر از هدف بعثت پيامبران و نـا آگـاه از توحيـد كامـل و     
هـاي   اخالص در دين انجام شده است. كساني كه اين كارها را انجام داده انـد كـه از راه  

   )398F3(.نفوذ شيطان براي گشودن دروازه ي شرك و بت پرستي نا آگاه هستند

                                                            
 رفبا اندكي تص 306ص2خالصه الوفا باخبار المصطفي ج -1
 بنحوه ،)17/466مجموع الفتاوي  ( -2
 497 - 469ص4مجموع الفتاوي ج -3
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(يد:گو مياالعتصام) (عالمه شاطبي در  

399F

رضـي اهللا عنـه     كه عمر بن خطاب  هنگامي )1
يي كـه پيـامبر صـلي اهللا عليـه     هـا  آنمتوجه شد بعضي از مردم جهت نماز خواندن به مك

رونـد گفـت: پيشـينيان از همـين راه هـالك شـدند كـه آثـار          نماز خوانده بود مي وسلم
نويسد: ابن وضاح گويـد:   كردند. و نيز مي گاه تبديل مي ادتشان را به كليسا و عب پيامبران

بود تـا مبـادا در آينـده     دانست حتي اگر در خير مي ها را ناپسند مي امام مالك تمام بدعت
 مشروع قرار گيرد.، كه از دين نيست چه كه سنت نيست سنت تلقي شود و چيزي آن

در مدينـه   امبر صلي اهللا عليه وسلمشاطبي گويد: از ابن كنانه در مورد آثاري كه از پي 
(بجا مانده سؤال كردند. گفت: تنها اثر معتبر نزد ما مسجد قبا است.

400F

ثابت است كه عمر  )2
مردم براي نماز خواندن به پاي درخت بيعـت الرضـوان   ، رضي اهللا عنه بعد از آن كه ديد

(روند آن را قطع كرد. مي
401F

3( 

ي بسـياري را كـه   هـا  آنشرح بخاري) مكـ ( در و عيني أخبار املدينة)( عمربن شبه در

اند؛ اما مساجد هفتگانـه   جا نماز خوانده است ذكر كرده در آن پيامبر صلي اهللا عليه وسلم
وجـود  ، اند. با اين گفتار كوتاه روشن شد كه در روايـات معتبـر    ذكر نكرده، را با اين نام

 م وجود ندارد.مساجد هفتگانه ثابت نيست و حتي چيزي به نام مسجد فتح ه
شـان   هـا) كـه مـذهب    فـاطمي (هـا   ها را ابوالهيجا وزير حكومت منحرف عبيـدي  اين

(، مشخص است
402F

نمـاز  ، پديد آورد و از آن زمان بود كه اين مساجد جزء اماكن زيارتي )4
 گزاردن و تبرك جستن قرار گرفت و بسياري از زائران مسجد النبي صلي اهللا عليه وسلم

 شوند. يبدين وسيله گمراه م

                                                            
 346ص1اعتصام ج -1
 347ص1مرجع سابق ج -2
 346ص1مرجع سابق ج -3
ها سالها مصر و حومه آن را تصرف كـرده بودنـد و داراي عقيـده بـاطني و منحـرف از توحيـد و        فاطمي -4

 معتقد به انواع خرافات و بدعات بودند.
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بـا اهـداف    ها آندر حقيقت قصد زيارت اين اماكن بدعتي آشكار است. ابقاي اين مك
خالصـانه اهللا را  ( آمـده:  شريعت و دستوراتي كه خطاب به پيامبر صـلي اهللا عليـه وسـلم   

 مخالف است و به اقتضاي ايـن حـديث كـه پيـامبر صـلي اهللا عليـه وسـلم        كند) عبادت

مَ « فرمايد: مي لَ عَ مِ نْ عَ دٌّ مَ وَ رَ هُ ا فَ نَ رُ يْهِ أَمْ لَ يْسَ عَ هر كس كاري انجام دهد كه مطـابق  ( »الً لَ

اي بـراي   تا فتنه دفع شود و وسيله، دين) ما نباشد مردود است.) بايد از بين برود( دستور
 مسلمانان پاك و صاف باقي بماند و توحيدكامالً حمايت شود. ي عقيدهشرك نماند و 

عمر بـن خطـاب رضـي اهللا عنـه كـه      ، امير المومنين، ي راشد و با اين كار به خليفه 
بـراي مـردم    درخت حديبيه را از بيم فتنه قطع كرد اقتدا كرده باشيم. عمر رضي اهللا عنـه 

شـان از   با جستجوي آثار پيامبران كه چنين فرماني بـراي ، هاي پيشين توضيح داد كه امت
ار عملي عبادي است كـه اهللا بـه آن   جانب پروردگار نيامده بود هالك شدند. چون اين ك

 دستور نداده است.
 رسيم كه: دوم: با توجه به مسايلي كه ذكر شد به اين نتيجه مي

رفتن مردم به مساجد هفتگانه و ديگـر مسـاجد تـازه تاسـيس جهـت شـناخت آن و       
باشـد. ايـن    و از انواع شرك مي، بدعت ها آنعبادت در آن و تبرك جستن به در و ديوار 

دادند. پس بر  شان انجام مي هاي شبيه همان كاري است كه كفار در جاهليت با بت اعمال
هر مسلمان خيرخواه واجب است از اين عمل خودداري كند و برادران مسلمان خـويش  

 نصيحت نمايد. را به ترك آن
شود كه افـراد سـودجويي كـه حجـاج و زوار را در      سوم: با اين توضيح مشخص مي

برند كارشان بدعت و حرام است. و مبلغي را كـه   پول به اين اماكن ميمقابل اخذ مبلغي 
 د و ترك اين كار بر آنان واجب است.باش مياند حرام  از اين راه كسب كرده

﴿ د:فرماي مي تعالىاهللا                      

                               ﴾

 ]۳ – ۲[الطالق: 
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از هـر تنگنـايي) را   ( اهللا راه نجـات ، بترسد و پرهيزگاري كند تعالىو هركس از اهللا «

 »د روزي مي رساندكن مي) و به او از جايي كه تصورش ن2( براي او فراهم مي سازد.
 وباهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم

 انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا 
 )82( فتاوي و بيانات مهمة) ص( از كتاب:

 ] احياي آثار اسالمي 228[

و دو خيمـه  ، غار حرا، همانند: غار ثور(حكم اسالم در مورد احياي آثار اسالمي  س:
بـراي   هـا  آنجهت پند گرفتن مردم و هموار كردن راههاي دسترسي مردم به  ام معبد)ي 

 و اقتداي به ايشان چيست؟ شناخت و درك عمق تالش پيامبر صلي اهللا عليه وسلم
شـود و بـه    توجه به آثار اسالمي به صورت احترام و تعظيم منجر بـه شـرك مـي    ج:

كننـد. شـرك انـواع زيـادي دارد كـه       دا ميشان مفيد بوده گرايش پي چيزهايي كه به گمان
بينـد كـه    مـي ، اگر شخصي در كنـار ايـن آثـار اسـالمي بايسـتد     ، دانند را نمي ها آنمردم 
كنند و تصور  ها را مسح كرده و دعا و طلب كمك مي ي جاهل چگونه خاك اينها انسان

 شود!؟ از امراض) مي(كنند كه اين كار تقرب به اهللا و سبب شفا يافتن  مي
بسياري از داعيان گمراه با تشويق مردم بر زيارت اين اماكن منبع درآمدي براي خود 

، نيست، شخص صالحي كه مردم را نصيحت كند ها آناند و غالبا در اين مك درست كرده
 كسب درآمد است.، طور كه ذكر شد بلكه قضيه همان

فرمود: در حالي كه كه ، كند ترمذي و غيره با سند صحيح از ابو واقد ليثي روايت مي
تازه مسلمان شده بوديم همراه رسول اهللا بسوي حنين حركت كرديم. در آن زمان 

نشستند و  درخت ذات انواط براي مشركين محترم بود [در سايه آن به استراحت مي
ها گذشتيم و اين  كردند] از كنار يكي از اين درخت اسلحه هاي خود را به آن آويزان مي

ولَ « گفتيم: كرديم به پيامبر صلي اهللا عليه وسلمصحنه را مشاهده  سُ ا رَ ـهِ يَ نَا اللَّ لْ لَ عَ : اجْ
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ىلَّ  الَ النَّبِيُّ صَ قَ ؛ فَ اطٍ نْوَ اتُ أَ ُمْ ذَ امَ هلَ اطٍ كَ نْوَ اتَ أَ انَ  اللَّـهُ ذَ بْحَ : سُ لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ الَ ، اللَّـهِ عَ امَ قَ ا كَ ذَ هَ

ى: وسَ مُ مُ وْ ًا ( قَ نَا إِهلَ لْ لَ عَ مْ اجْ بْلَكُ انَ قَ نْ كَ نَّةَ مَ بُنَّ سُ كَ ْ رتَ هِ لَ ي نَفْيسِ بِيَدِ ذِ الَّ ). وَ َةٌ ُمْ آهلِ امَ هلَ  )403F1(»كَ

آن چنان كه ايشـان درختـي دارنـد.    ، اي رسول اهللا! براي ما هم درختي را تعيين كن(
 قوم موسي عليه السـالم  ي گفتهفرمود: سبحان اهللا! اين همانند  پيامبر صلي اهللا عليه وسلم

 هـا  آنگونـه كـه    تو هم براي ما معبوداني قـرار ده همـان  [ است. كه خطاب به وي گفتند:
حتمـاً از راه و روش گذشـتگان   ، معبوداني دارند] قسم به ذاتي كه جانم در قبضه اوست

 كنيد.) پيروي مي
حتمـاً پيـامبر صـلي اهللا عليـه     ، بـود  عملي جايز مي ها آناگر احياي اين آثار با زيارت 

تـرين   آگـاه (كـه صـحابه     داد. و يا اين داد و يا به آن دستور مي ين كار را انجام ميا وسلم
مردم را بـه   )نزد رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ها انسانترين  ب مردم به شريعت و محبو

 كردند. اين كار راهنمايي مي
ن بـه  و هيچ يك از صحابه روايت نشده است كه ايشـا  از پيامبر صلي اهللا عليه وسلم

يا خيمه ي ام معبد و يا محل درخت بيعـت الرضـوان رفتـه    ، يا غار ثور، زيارت غار حرا
باشد. بلكه از روايات تاريخي ثابت است زماني كه عمر رضي اهللا عنه متوجه شـد مـردم   

كـرده بودنـد)    كه اصحاب زير آن بـا پيـامبر بيعـت    (براي زيارت درخت بيعت الرضوان 
آن را قطع كرد. مسـلمانان  ، غلو و شرك دچار نشوند ادا مردم بهروند از بيم آن كه مب مي

 از اين كار عمر خوشحال شدند و اين كارش را ستودند.
در  هـا  آنهـاي رسـيدن بـه     كه: زيارت اين آثار و هموار كـردن راه  خالصه سخن اين

كه به هـدف  ، شريعت جايگاهي ندارد. بر علما و انديشمندان و متوليان امر واجب است
جلوگيري ، شود گونه اعمالي كه منجر به شرك مي از اين، مايت از توحيد و يكتاپرستيح

 كنند. وصلي اهللا علي محمد و آله و سلم.
 )38( )37( شماره هاي، مجلة مجاهد: سال چهارم -شيخ ابن باز

                                                            
)، ابـن حبـان   11185نسـائي در الكبـري (   "حسـن صـحيح  ") و گفته 2180و ترمذي  ( 218ص5مد جاح -1

 ) و ديگران6702(
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 ] حكم سوگند به غير اهللا229[

 ست يا خير؟حكم سوگند به غيراهللا چيست؟ آيا سوگند به غير اهللا شرك ا س:

برابر است كه سوگند به پادشاه يـا پيـامبر   ، سوگند به غير اهللا شرك و حرام است ج:
 يا ولي و يا هر مخلوقي از مخلوقات باشد. صلي اهللا عليه وسلم

عمـربن   صلي اهللا عليه وسلم كند كه: پيامبر چون ابن عمر رضي اهللا عنهما روايت مي 
 پيـامبر ، خـورد  سوگند مي كر يافت كه به پدرشرضي اهللا عنه را در حالي در لش خطاب

ـوا  اللَّــهَ أَالَ إِنَّ « كرد و فرمـود:  آنان را صدا صلي اهللا عليه وسلم لِفُ ْ مْ أَنْ حتَ ـاكُ نْهَ وجـلّ يَ عزّ

مْ  ائِكُ لِفْ بِ ، بِآبَ يَحْ لْ ا فَ الِفً انَ حَ نْ كَ تْ  اللَّـهِ فَمَ مُ  )404F1(»أَوْ لِيَصْ

كند لذا هـر كسـي كـه     مي تان نهي از سوگند به پدرانشما را  تعالىهان! بدانيدكه اهللا (
 خواهد سوگند ياد كند به نام اهللا سوگند ياد كند يا سكوت نمايد.) مي   

كند كه رسول اهللا صـلي اهللا   رضي اهللا عنهما روايت مي عمر بن در روايتي ديگر عبداهللا

لِف إالّ باهللا«فرمود:  عليه وسلم ا فال حيَ ن كان حالفً خواهد سـوگند يادكنـد    مي هركس( »مَ

يـد: قـريش بـه نـام پدرانشـان سـوگند يـاد        گو مـي راوي  )،فقط به نام اهللا سوگند يادكند

وا بآبائكم«فرمود:  كردند. رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم مي لِفُ تـان   بـه نـام پـدران   ( »الحتَ

(سوگند ياد نكنيد.)
405F

2( 
نهـي كـرده اسـت و اصـل در      از سـوگند بـه غيـر اهللا    لذا پيامبر صلي اهللا عليه وسلم

ثابت است كه سوگند به غير  صلي اهللا عليه وسلم تحريم است. از پيامبر، هاي نهي صيغه
كندكه عمـربن خطـاب رضـي     اهللا را شرك دانسته است. احمد با سند صحيح روايت مي

سـوگند يـاد    فرمود: هركس به چيزي غير از اهللا اهللا عنه گويد: پيامبر صلي اهللا عليه وسلم
(قطعاً شرك ورزيده است.، كند

406F

3( 
                                                            

 )1646مسلم  ( –) 6646 – 6108 -2679بخاري  ( -1
 )1646)  مسلم  (3836بخاري  ( -2
 )   ضياءالمقدسـي در 168 -167(  1/52حـاكم   – 15926 –) عبدالرزاق در مصنف خـود  1/47احمد  ( -3

 با سند صحيح – 207-205 –المختارة 
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كه پيامبر  به روايت و تحسين ترمذي و تصحيح حاكم آمده   درحديثي از ابن عمر

ك« فرمود: صلي اهللا عليه وسلم ـد أرشَ قَ هـركس بـه غيـر اهللا    ( »من حلف بيشـء دُونَ اهللاِ فَ

(قطعاً كفر يا شرك ورزيده است).، سوگند ياد كند
407F

1( 
كفر و يا كمتر از كفر اكبراست. ، اند: اين كرده و گفته حمل علما اين را بر شرك اصغر

بـه   است. و  گناهان ترين گردد. پس سوگند به غير اهللا از بزرگ آن از دين خارج مي  فاعل كه
بـه دروغ يـادكنم بـرايم از      سـوگند   اهللا يـد: اگـر بـه نـام    گو مـي همين جهت ابن مسـعود  

روايت ابـو هريـره رضـي اهللا عنـه از پيـامبر       تر است! و راست به غير اهللا محبوب سوگند
 فرمـود:  كند كه پيامبر صلي اهللا عليـه وسـلم   اين موضوع را تأييد مي صلي اهللا عليه وسلم

تِ وَ « : بِالالَّ هِ لِفِ الَ يفِ حَ قَ مْ فَ نْكُ لَفَ مِ نْ حَ ـمَ هَ إِالَّ الْ : الَ إِلَ لْ يَقُ لْ  فَ زَّ ـالَ ألخيـهِ ، اللَّــهُ عُ ـنْ قَ مَ وَ

الَ  عَ قْ  تَ دَّ يَتَصَ لْ كَ فَ رْ امِ  ،  رواه مسلم و غيره» أُقَ

و هـركس بـه   ، بگويـد » ال الـه اال اهللا «هركس به الت و عزي سوگند ياد كنـد بايـد   (
(بايد صدقه بدهد.)، كنيم قمار بازي دوستش بگويد: بيا

408F

2( 
كند دستور داده  سوگندياد و عزي  هرمسلماني را كه با الت پيامبر صلي اهللا عليه وسلم

كند). زيرا سوگند به غير اهللا با كمال توحيد  يعني: تجديد ايمان(ست ال اله اال اهللا بگويد ا
منافات دارد و در اين كار به وسيله سوگندكه مخصوص اهللا است به غير اهللا تعظيم شده 

 است.
عادات  براساسچه در احاديث در مورد سوگند به پدران آمده است قبل از نهي و  آن

 بل از اسالم بوده است.جاهلي عرب ق
 وباهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم

 )227، 1/226( انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا

                                                            
) و گويـد: حـديث حسـن اسـت. بيهقـي در      1535) ترمـذي  ( 5967) ابوعوانه در مسـند  ( 2/125احمد  ( -1

 ) ذهبي صحيح و موافقت كرده است.7814)  (4/297(  –) حاكم 19614كبري  (
 )1648)  مسلم  (4860بخاري  ( -2
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 گذاري به عبدالرسول و عبدالنبي ] حكم نام230[

گـذاري   شان را به عبدالنبي و عبدالرسول نام شنويم كه بعضي از مردم فرزندان مي س:
 حكم آن چيست؟ ،كنند مي

كه  علما بر تحريم هر اسمي )409F1(:نويسد مي  ابن حزم، اهللا جايز است فقط براي بندگي ج:
عبد الكعبـه  ، عبد عمر، عبد هبل، را داشته باشد مانند: عبدالعزي غير از اهللا  معناي عبادت 

مانند:   غير اهللا گذاري به بندگي چنين نام .. اتفاق نظردارند به جز اسم عبدالمطلب. و هم.و
ها جايز نيسـت. و   عبدالحسن و عبدالحسين و همانند اين، عبدالعلي، عبدالكعبه، عبدالنبي

 است. تعالى محسن از اسما باري  چرا كه، نام عبدالمحسن جايز است
وهمـام   هاحارث ترين نام عبداهللا و عبدالرحمن است. صادق، تعالىبهترين نام نزد اهللا  

ـبُّ « كنـد:   عنهما به صورت مرفوع روايت ميد. ابن عمر رضي اهللاباش مي ــأَحَ ءِ إِىلَ الْ امَ أَسْ

بْدُ  اللَّـهِ  اىلَ عَ عَ َنِ  اللَّـهِ تَ محْ بْدُ الرَّ عَ  »وَ

(ها نزد اهللا عبداهللا و عبدالرحمن است.) ترين نام محبوب(
410F

2(   

ءِ إِىلَ « يد:گو ميمسعود  ابن در روايت طبراني امَ بَّ األَسْ زَّ  اللَّـهِ أَحَ بِّدَ بِهِ  عَ عُ ا تُ لَّ مَ جَ و  وَ

ث ام و حارِ قُ األسامء مهّ ها نزد  ترين نام محبوب(فرمود:  پيامبر صلي اهللا عليه وسلم »أَصدَ

حارث و  ها آنترين  بندگي) براي اهللا باشد و صادق( اهللا نامي است كه درآن واژه عبد
(همام است.)

411F

3( 
 )42( شماره، مجلة البحوث -شيخ ابن باز

 كلمه ي عبد وجود دارد ها آنهايي كه در  ير يا برعكس كردن نام] تصغ231[

                                                            
 154دركتاب مراتب اإلجماع ص/ -1
 ) 4949) ابوداود (2132(  مسلم -2
گويـد: طبرانـي در اوسـط و     ) مي9/50) هيثمي در مجمع  (9922) الكبير .  (698(  –طبراني في االوسط  -3

 كبير آن را روايت كرده و در سند آن محمد بن محسن العكاشي است كه متروك الحديث است.
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هـا را تصـغير يـا     شـود كـه نـام    از بسياري از مردم بطور عام و خاص شنيده مي س:
عبدي ، عبود، كه با نام اصلي منافات دارد. مانند عبداهللا به عبيد كنند به نحوي برعكس مي

و عـزّوز و محمـد بـه محيميـد و حمـداً و      و عبدالرحمن به دحيم و عبد العزيز به عزيز 
 ها چيست؟ حكم اين، ها الحمدي و امثال اين

انـد   هيچ يك از علما اين كـار را منـع نكـرده   ، تعبدي شكال ندارد  هاي تصغير نام ج:
خورد. همانند انـيس و حميـد    هايي از اين كار به چشم مي نمونه، بلكه در احاديث و آثار

آن ارجحيـت دارد.   جنبه تحـريم ، ابل از اين كار ناراحت شود..اما اگر طرف مق.و عبيد و
كرده است؛ مگر  آن را منع باشد كه اهللا در قرآن صورت از القاب ناشايست مي چون در اين

در ايــن صــورت ائمــه حــديث بــر جــوازآن ، كــه بــا نــام ديگــري شــناخته نشــود ايــن
 لنگ)(كور) اعرج (اند. مانند اعمش  كرده تصريح

 )4/403( جمع: محمد المسند، ميةفتاوي إسال -شيخ ابن باز

 ] حكم صدق اهللا العظيم گفتن بعد از اتمام تالوت قرآن232[

صدق اهللا العظيم) بعد از قرائت قرآن بدعت است و بعضي از (گفتن  كه شنيده ام س:

    ﴿: مردم با استدالل به اين آيه              

  ﴾ :۹۵[آل عمران[ 

گـرايش   كنيدكـه بـه حـق    بگو: اهللا راست گفته است بنابراين از آيين ابراهيم پيـروي «
 گويند درست است.  مي »، داشت

بعد از خوانـدن قـرآن    يند: پيامبر صلي اهللا عليه وسلمگو ميها  بعضي از تحصيل كرده
اسـت كـه    اين حال سؤال من». صدق اهللا العظيم«گفت:  كافي است نميگفت:  به قاري مي

 بعد از قرائت قرآن جايز است يا خير؟ توضيح دهيد.» صدق اهللا العظيم«
ينـد.  گو مـي » صدق اهللا العظيم«كرده اند بعد از قرائت قرآن  بسياري از مردم عادت ج:

 اين هيچ اصل شرعي ندارد و چنين عادتي شايسته نيست.
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، دباشـ  مـي در اين صورت اين كـار بـدعت   ، وينده معتقد به سنت بودن آن باشداگرگ
هقُلْ صدقَ «بايد آن را ترك كند؛ چون دليلي بر آن وجود ندارد. اما آيه  در اين مورد  »اللـَّ

دهد كه آن چه در كتابهاي بـزرگ   به پيامبرش دستور مي تعالىنازل نشده است. بلكه اهللا 
 غيره وجود دارد براي مردم تبيين نمايد.  پيشين چون تورات و 

گفتن اين جمله بعد از قرائت قرآن مستحب باشد چون دليل  شود كه اين دليل نمي
نزد  كه ابن مسعود رضي اهللا عنه شرعي از پيامبر در اين مورد ثابت نشده است. زماني

  ﴿ خواند به آيه: پيامبر قرآن مي               

     ﴾ :كه از هرامتي شاهد  چگونه است آن روزي ها آن حال ]۴۱[النساء

آوريم. و تو را نيز بر آنان گواه خواهيم آورد؟] رسيد به پيامبر  شان) مي براعمال( وگواهي
اين منظره بزرگ  چون عليه وسلم است. پيامبر صلي اهللا فرمود: كافي صلي اهللا عليه وسلم

متوجه  :يدگو مي ابن مسعود رضي اهللا عنه .آمد به گريه افتاد روز قيامت به خاطرش
اشك  كه از چشمان پيامبر صلي اهللا عليه وسلم شدم ديدم رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم

(جاري است
412F

1(. 
اهللا عنه بعد از جملـه  كسي از علما بگويد: ابن مسعود رضي  در هيچ روايتي نيامده كه

 گفته باشد.» صدق اهللا العظيم« پيامبر صلي اهللا عليه وسلم
اصل و اساسـي  » صدق اهللا العظيم«پايان دادن به قرائت قرآن با جمله ، كه خالصه اين

در شريعت ندارد و اگر در شرائطي قرار داشت كه خواندن آن بهتر بود اشكالي ندارد كه 
 بعضي اوقات آن را بخواند.

 )321-7/329( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة -شيخ ابن باز

 ] آيا تسبيح بدعت است؟233[

                                                            
 )5050بخاري  ( -1
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 كه هر بدعت گمراهي است: يعني: بدعتي »كل بدعة ضاللة«در حديث آمده  س:

اي هم وجود ندارد بلكه هر بدعت  گمراهي نداشته باشد وجود ندارد و نيز بدعت حسنه
 گمراهي دارد.

 تن تسبيح بدعت است و آيا اين بدعت حسنه است؟سؤال اين است آيا داش
بلكـه  ، دهـد  عبادت اهللا را با آن انجام نمـي  انسانتسبيح بدعت ديني نيست چون  ج:

 وسيله است نه مقصود.  اين اذكار است. پس داشتن شمارش هدف محفوظ نگه
عليـه  پيامبر صـلي اهللا  ، تسبيحات را با انگشتان خود بشمارد انسانالبته بهتر است كه 

اتٌ «وسلم فرموده است  ـتَنْطَقَ سْ ُنَّ مُ َهنَّ در روز قيامـت  » گـو هسـتند   انگشتان سـخن « )413F1(»ألِ

 دهند. شهادت مي
كنند ولي  با تسبيح ذكر مي ها انسانو بسياري ، آورد شمردن اذكار با تسبيح غفلت مي 

اهند خو كنند و مي شان به جاي ديگري است و عددي را براي ذكر تعيين مي فكر و چشم
ي همـان تعـداد مـورد نظـر اسـت را       هـاي آن بـه انـدازه    همان عدد را با تسبيح كه مهره

غافـل اسـت.    هـا  آنكند ولي قلب  ذكر مي ها آنكنند و از همين رو است كه زبان  تكميل
 كند. كه با انگشتان خود ذكرمي بخالف كسي

آورد. هسـتند   شود اين است كه ذكر بـا تسـبيح ريـا مـي     كه مطرح مي اي مسئله سومين
افرادي كه چون ذكر را دوست دارند يك تسبيح بلند با دانه هـاي درشـت بـه گردنشـان     

 تعـالى يد: نگاه كنيد ما به اندازه همه اين دانه ها اهللا گو ميشان  زبان حال، كنند آويزان مي
 كـنم ولـي از   اهم از اين كه ايشان را مـتهم خو ميآمرزش  تعالىييم. ازاهللا گو ميرا تسبيح 
 واهمه دارم. ها آناين كار 

 با توجه به موارد ذكر شده مناسب است تسبيحات را با انگشتان بگويد.   

                                                            
) سكوت كرده 2007(  1/547حاكم  – 842ابن حبان  – 3583ترمذي  – 1501ابوداود  – 6/370احمد  -1

اسـت و ذهبـي آن را صـحيح قـرار داده اسـت. آلبـاني آن را حسـن قـرار داده اسـت. صـحيح أبـوداود             
)1329 .( 
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باشد اين است كه تسبيحات را بايد با انگشتان دست  مسئله ديگري كه شايان ذكر مي
گفت. بـدون   راست شمارش نمود. پيامبر صلي اهللا عليه وسلم با دست راست تسبيح مي

دست چپ بهتر است. پيامبر صلي اهللا عليه وسلم از غذا خوردن و  شك دست راست از
 آشاميدن با دست چپ نهي كرده و انجام اين كارها را با دست راست امر كرده است.

مِّ « فرمايد: پيامبر صلي اهللا عليه وسلم مي مُ سَ الَ ا غُ لِيكَ  اللَّـهَ يَ َّا يَ لْ ممِ كُ ينِكَ وَ لْ بِيَمِ كُ  »وَ

(خودت بخور)  بگو و با دست راست بخور و از جلوياي پسر! بسم اهللا(
414F

1(  

ينِهِ « فرمايد: و مي لْ بِيَمِ يَأْكُ لْ مْ فَ كُ دُ لَ أَحَ ا أَكَ ـيْطَانَ ، إِذَ ـإِنَّ الشَّ ؛ فَ ينِهِ بْ بِيَمِ َ يَرشْ لْ بَ فَ ِ ا رشَ إِذَ وَ

لِهِ  امَ بُ بِشِ َ يَرشْ لِهِ وَ امَ لُ بِشِ أْكُ  هرگاهت ميل كند و خورد با دست راس غذا مي انسان هرگاه( »يَ

نوشد). لذا بـه   خورد و مي نوشد؛ بادست راست بنوشد چرا كه شيطان با چپ مي آب مي
بـا دسـت راسـت     انسـان  از سنت پيامبر صلي اهللا عليه وسلم بهتراسـت كـه   خاطر پيروي

 تسبيح بگويد.
ي ارزشمند) را دوست داشت با دست راست ( پيامبر صلي اهللا عليه وسلم تمام كارها

ذكر با تسبيح بدعت نيسـت.  ، .. با اين تفصيل.شانه زدن مو و، ام دهد؛ پوشيدن كفشانج
محفوظ ، است كه در دين باشد و هدف از ذكر با تسبيح  چون منظور از بدعت.... بدعتي

كار وسيله مناسبي است. به هر حـال   نگهداشتن عدد تسبيحات است كه تسبيح براي اين
 ست.تسبيح با انگشتان سنت و بهتر ا

 )68( ص –) الحلقة الثانية(نور علي الدرب  -شيخ ابن عثيمين

 ي حفظ بكارت ] خرافه234[

يند: مادر باالي زانوي دختر خـود را  گو ميبعضي از مردم شايع است كه  درميان س:
كنـد و بـه    برد و يك قطعه قند بـه خـون آغشـته مـي     بوسيله تيغ سه خط نزديك بهم مي

كنـد و معتقـد    كار يك سري جمالتي را زمزمـه مـي   با اينخوراند و همزمان  دخترش مي
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هـاي ديگـري    روش(ماند.  كار بكارت دخترش از هرگونه تجاوز محفوظ مي است با اين
 هم در اين مورد شايع است) حكم شريعت چيست؟

كـاري   است كه در شـريعت اصـل و اساسـي نـدارد؛ چنـين      اين عمل بسيار زشتي ج:
ن واجب است. اين ادعا كه بكارت دختـر بـا ايـن عمـل     درست نيست بلكه اجتناب از آ

د. الزم است كه همـديگر را بـه   باش ميماند مردود است و از القائات شيطان  محفوظ مي
ترك اين كار سفارش نمائيم. بر علما واجب است كه مـردم را بـه اجتنـاب از ايـن كـار      

ا مبلغـاني از طـرف اهللا   همه را بر حذردارند. چرا كه علمـ ، آن تشويق نمايند و از عواقب
 و رسول او صلي اهللا عليه وسلم هستند. واهللا المستعان. تعالىسبحانه و 

             )6/394( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة –شيخ ابن باز 

 ] مصافحه دايمي بعد از نماز235[

حكم شريعت در مورد مصافحه بعد از نماز چيست؟ آيا بدعت است؟ بـا دليـل    س:
 دهيد.توضيح 
بلكـه بـدعت   ، مصافحه بعد از نماز بطور دايم اصل و اساسي در شـريعت نـدارد   ج:
 است.

دٌّ « فرمايد: پيامبر صلي اهللا عليه وسلم مي  وَ رَ هُ ا فَ نَ رُ يْهِ أَمْ لَ يْسَ عَ الً لَ مَ لَ عَ مِ نْ عَ   »مَ

 از امر دين ما نباشد؛ مردود است.) انجام دهد كه عملي هر كس(

دٌّ « است:چنين فرموده  و هم وَ رَ هُ يْسَ فِيهِ فَ ا لَ ا مَ ذَ ا هَ نَ رِ ثَ يفِ أَمْ دَ نْ أَحْ   »مَ

 مردود است.)، كه از آن نيست  در دين ما چيزي را وارد كند   هر كس(
 )179( ص، دار األرقم –فتاوي اسالمية  -شيخ ابن باز

 ] بوسيدن قرآن236[

 حكم بوسيدن قرآن چيست؟ س:

بلكه قرآن براي تالوت ، دن قرآن كريم وجود نداردهيچ دليلي بر مشروعيت بوسي ج:
 و تفكر و عمل به آن نازل شده است.
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 وباهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم

 )45/96( ميةالبحوث اإلسال مجلة -انجمن دايم 

 ] يك دقيقه سكوت ايستاده جهت شادي روح اموات237[

ايسـتند و   چند لحظه مـي ، يت و برزگداشت شهداجهت تعز، هنگام شروع جلسه س:
 كنند؛ آيا انجام چنين عملي جهت شادي ارواح شهدا جايز است؟ سكوت مي

چند لحظـه سـكوت ايسـتاده بـه احتـرام شـهدا و بزرگـان يـا جهـت تعزيـت و            ج:
ها و امور نوپيدا است كه در عصر پيامبر صلي اهللا عليه  بزرگداشت ارواح شهدا از بدعت

كـار تعـدادي    صحابه و تابعين نبوده و با توحيد و عبادت اهللا منافات دارد. و اينوسلم و 
از مسلمانان ناآگاه به مسايل اسالمي است كه از عادات و رسـوم زشـت كفـار در زيـاده     

در حـالي اسـت      كنند. اين تقليد مي» زنده يا مرده«شان  روي در عشق و عالقه به بزرگان
حقوقي را كه اسالم در ، وسلم مشابهت با كفار را منع كرده استصلي اهللا عليه  كه پيامبر

.. و بسياري از آدابي كه اسـالم  .ها و اين مورد بيان كرده است: دعا و صدقه و ذكر خوبي
است. ، شان مرده يا زنده تشويق نموده بيان كرده و مردم را به مراعات آن در قبال برادران

ا و بزرگـان جـزء آداب اسـالمي نيسـت و بـا      يك لحظه سكوت و توقف به احترام شهد
 اصول اسالمي منافات دارد.

 وباهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم
 )146، 2/147( انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا

 حكم بريدن نوار مراسم افتتاحيه ]238[

كننـد.   تاحيه برگزار ميمراسم افت، بعضي از مردم عادت دارند هنگام شروع كاري س:
كننـد. بعضـي از مسـلمانان     كه قـبالً آمـاده شـده قيچـي مـي      در مرحله ي اول نواري را 

اقدام به شـروع كـار    تعالىپيشاپيش اين كار با گفتن بسم اهللا و دعا و طلب بركت از اهللا 
؟ آيـا  كنند آيا اين عمل با عادات مسلمانان قديم ارتباط دارد يا تقليد كوركورانه است مي

 مشابه اين عمل در اسالم براي افتتاح كار وجود دارد؟



   

 621 فتاوي علماء البلد الحرام
 

بلكه عملي بيهوده است. مسلمانان در گذشـته  ، اين كار هيچ اصل و اساسي ندارد ج:
اين كار را انجام نداده اند بلكه اين تقليد محـض از بيگانگـان اسـت. در اسـالم جهـت      

وفيـق انجـام آن كـار از    دعـا و طلـب خيـر و بركـت و ت    ، نمـاز اسـتخاره  ، شروع بكاري
اخالص و پرهيز از خيانت و ظلـم  ، آمده است. پس جهت موفق بودن در كار، پروردگار

 و فريب از شروط الزمه آن كار است.  
چنين رعايت امانت داري و انجام كامل آن كار و طلب مـزد و پـاداش از اهللا و در    هم

از قبيل عبـادات   تعالىحقوق اهللا نظر گرفتن نفع مسلمانان الزمه هر كار است. بايد اداي 
 و تقرب الي اهللا و ترك محرمات را مدنظر قرار داد.

رسـد   د و به شكوفايي ميشو ميشخصي كه اين موارد را رعايت كند در كارش موفق 
شوند و بـه   تا جايي كه مردم در معامالت با او تشويق مي، گردد و شهره عام و خاص مي

 رسد. واهللا الموفق. او فايده زياد و خير كثير مي

 )1/125(جمع محمد المسند  - ميةفتاوي إسال - شيخ ابن جبرين

 )583(ص ، جمع: حمد المطر، ومن كتاب: البدع و المحدثات و ما ال أصل له



 

 فصل هفتم:
 عكس و عكاسي

 ] حكم تصوير در اسالم239[

 حكم تصوير در اسالم چيست؟ س:

حرام است؛ خواه اين عكـس بـه   ، حيوانو  انساناعم از ، كشيدن عكس جانداران ج:
يا پارچه و يا روي ديوار باشد؛ زيرا ، شكل مجسمه باشد يا به صورت نقاشي روي كاغذ

در احاديث صحيح از آن نهي شده است و انجام دهنده آن به عذاب دردناك وعـده داده  
 شده است.

در برابـر   ها انسانبا ايستادن (موجبات شرك به اهللا ، درگذشته از كانال همين تصاوير 
كه جز براي اهللا  تقرب جستن به آنان و تكريم آنان به صورتي، ها آنتعظيم براي ، تصاوير

جايز نيست) فراهم شده اسـت. و نيـز در تصـوير سـازي شـباهتي بـه خلقـت و         تعالى
چـون تصـوير زنـان     گـري اسـت هـم    در اين تصاوير فتنـه  است. گاهي تعالىآفرينش اهللا 

 كه به نام ملكه زيبايي مشهورند و امثال آن. هاي لخت و عريان و كسانيهنرپيشه با بدن
حـديث  ، كبيره قـرار داده  كه در اين مورد آمده و صورتگري را گناه از جمله احاديثي 

هِ « فرمـود:  يد: پيامبرصلي اهللا عليه وسلمگو ميابن عمر است كه  ـذِ ونَ هَ ـنَعُ ينَ يَصْ ـذِ إِنَّ الَّ

بُونَ  ذَّ عَ رَ يُ وَ مَ  الصُّ وْ ـيَ ةِ الْ يَامَ تُمْ ، قِ قْ لَ ا خَ يُوا مَ : أَحْ ُمْ الُ هلَ قَ همانـا  (رواه البخـاري و مسـلم    )415F1(»يُ

گفتـه   هـا  آنود و به ش ميسازند عذاب داده  ها را مي كه اين مجسمه به كساني، روز قيامت
 زنده كنيد.)، ايد چه را كه خلق كرده نود: آش مي

شـنيدم كـه    يد: از پيامبرصـلي اهللا عليـه وسـلم   وگ ميرضي اهللا عنه  عبداهللا بن مسعود

مَ « فرمود: مي وْ ا يَ ابً ذَ دَّ النَّاسِ عَ ـإِنَّ أَشَ ةِ الْ يَامَ ـقِ ونَ الْ رُ وِّ صَ  رواه البخاري و مسلم )416F2(.»مُ

 كساني هستند كه تصوير مي كشند.) تعالىمعذبترين مردم نزد اهللا (

                                                            
 )2108مسلم  ( –) 5951بخاري  ( -1
 )2109مسلم  ( –) 5950بخاري  ( -2
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ي اهللا عليـه وسـلم شـنيدم كـه     صـل  يـد: از رسـول اهللا  گو مـي ابو هريره رضي اهللا عنه 

الَ « گفت: مي ـوا  اللَّـهُ قَ لُقُ ةً أَوْ لِيَخْ رَّ ـوا ذَ لُقُ يَخْ لْ ـي فَ لْقِ خَ لُقُ كَ ْ بَ خيَ هَ َّنْ ذَ نْ أَظْلَمُ ممِ مَ لَّ وَ جَ زَّ وَ عَ

ةً  عِريَ بَّةً أَوْ شَ  رواه البخاري و مسلم )417F1(»حَ

كنـد تـا ماننـد     تالش مـي فرمايد: چه كسي ستمكارتر از فردي است كه  اهللا تعالي مي«
 ».اي يا دانه اي جو بيافريند ي گندم و يا مورچهها آنآفرينش من بيافريند. پس د

هرضي  و حديث عايشه اهللا عليه وسلم از سفر آمد  يصل فرمود: پيامبر كه مي عنْها اللـَّ
 و من پرده اي تصويردار بر طـاقي آويـزان كـرده بـودم. وقتـي پيـامبر آن را ديـد رنـگ        

ةُ « صورتش متغير شد و فرمود: ائِشَ ا عَ مَ ، يَ ـوْ ا يَ ابً ـذَ دُّ النَّاسِ عَ ــأَشَ ئونَ الْ ـاهُ ينَ يُضَ ـذِ ةِ الَّ يَامَ قِ

لْقِ   »اللَّـهِ بِخَ

هرضي  اي عايشه« كسـاني  ، در روز قيامـت  تعـالى معذبترين مـردم نـزد اهللا   ، عنْها اللـَّ
 عايشه» انجام دهند. تعالىآفرينش اهللا  يند تا كاري شبيه خلقت ونما ميهستند كه تالش 

 يضره يـد: مـا آن پـرده را برداشـتيم و يـك يـا دو بـالش از آن درسـت         گو مي عنْها اللـَّ
(كرديم.

418F

2( 
هرضي  حديث ابن عباس يد: شنيدم كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم گو ميكه  عنْهم اللـَّ

ةً يفِ الـدُّ «فرمود:  مي ـورَ رَ صُ ـوَّ نْ صَ مَ مَ ـوْ وحَ يَ ـا الـرُّ خَ فِيهَ ـنْفُ لِّـفَ أَنْ يَ يَا كُ ــنْ ةِ الْ يَامَ ـيْسَ ، قِ لَ وَ

 )419F3(»بِنَافِخٍ 

شـود در   هر كس در دنيا صورتگري كند در قيامت وادار بـه دميـدن روح در آن مـي   «
 ».كه توان دميدن ندارد حالي
لم از ابن عباس رضي اهللا عنهما روايت شده اسـت كـه پيـامبر صـلي اهللا عليـه وسـ       

نَّمَ « فرمايد: مي هَ هُ يفِ جَ بُ ذِّ تُعَ ا فَ سً ا نَفْ هَ رَ وَّ ةٍ صَ ورَ لِّ صُ هُ بِكُ لُ لَ ْعَ رٍ يفِ النَّارِ جيَ وِّ صَ لُّ مُ  »كُ

                                                            
 2111سلم  () و م7559 ،5953بخاري  ( -1
 ) و لفظ حديث از صحيح مسلم است.2107) مسلم  (5954بخاري  ( -2
 )2110) مسلم  (5963بخاري  ( -3
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براي هر صورتي كه ساخته است روحي قـرار داده  ، هر تصويرسازي در جهنم است(
 شود.)   عذاب مي شود كه به واسطه ي آن روح در جهنم مي

ـسَ «يد: گو ميهللا عنهما ابن عباس رضي ا ـا الَ نَفْ مَ رَ وَ جَ نَعْ الشَّ الً فَاصْ اعِ دَّ فَ نْتَ الَ بُ إِنْ كُ

هُ   رواه البخاري و مسلم   )420F1(»لَ

جان را ترسـيم   پس تصوير درخت و موجودات بي، اگر چاره اي جز اين كار نداري(
 كن.)

تصـوير  عموم اين احاديث داللـت بـر تحـريم تصـوير جانـداران دارد. امـا كشـيدن        
كوه و چيزهايي شبيه آن همانگونه كه ابن عباس گفتـه و صـحابه بـه آن    ، دريا، ازدرخت

 ايرادي ندارد.، اعتراضي نكردند

ـتُمْ « زيرا او اين حكم را از گفتار پيامبر در احاديث وعيد مانند قْ لَ ـا خَ يُوا مَ زنـده  « »أَحْ

ا الرُّ «و » ايد چه را خلق كرده كنيد آن خَ فِيهَ نْفُ يْسَ بِنَافِخٍ أَنْ يَ لَ وادار بـه دميـدن روح   « »وحَ وَ

 فهميده بود.» شود و توان دميدن ندارد در آن مي
 وباهللا التوفيق. و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم

 )457 - 455/ 1( انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] حكم برخي از انواع تصوير240[

كه بيشـتر مـردم در فهـم هـدف شـما از آن دچـار       اي است  مسئله تصوير مسئله س:
 ند و همچنين در مسئله ي نيت و...و... لطفاً اين مسئله را توضيح دهيد.شو مياشتباه 
ساخت تصوير با دست بدون شك حرام است. به طور مثال اگـر فـردي تصـوير     ج:

ار كـ ، اسب يا مثال آن را با گچ يا چيزي ديگـري سـاخت  ، چون شير حيوان جانداري هم
صلي اهللا عليه وسـلم قـرار گرفتـه     حرامي را مرتكب شده است و مورد لعنت رسول اهللا

 است.

                                                            
 ) و لفظ حديث از صحيح مسلم است.2110مسلم ( –) 2225بخاري  ( -1
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در حديث ابي جحيفه رضي اهللا عنه آمـده اسـت كـه پيـامبر صـلي اهللا عليـه وسـلم         
(تصوير سازان را لعنت كرده است

421F

ترين عذاب در قيامت به  و خبر داده است كه سخت )1
(آنان تعلق دارد.

422F

مه جسمي است كه داراي سر و ديگر اعضاست و بـه طـور   زيرا مجس )2
 است. تعالىكامل مشابه خلقت و آفرينش اهللا 

، علما اختالف نظـر دارنـد كـه آيـا حـديث     ، ولي در تصاوير نقاشي كه جسم ندارند 
شود. برخي  گيرد يا خير؟ برخي معتقدند: حديث آن را نيز شامل مي را نيز در بر مي ها آن

شود. ولي صحيح آن است كه حديث در برگيرنـده ي ايـن نـوع نيـز      يمعتقدند شامل نم
 هست.

كند كه علي بن ابي طالب رضي اهللا عنـه خطـاب بـه     زيرا مسلم حديثي را روايت مي

ولُ « فرمايد: ابي الهياج مي سُ يْهِ رَ لَ ثَنِي عَ عَ ا بَ ىلَ مَ ثُكَ عَ عَ بْ ىلَّ  اللَّـهِ أَالَ أَ لَّمَ أَ  اللَّـهُ صَ سَ يْهِ وَ لَ نْ الَ عَ

تَهُ  يْ وَّ ا إِالَّ سَ فً ِ ا مُرشْ ً ربْ الَ قَ تَهُ وَ سْ ةً إِالَّ طَمَ ورَ عَ صُ  »تَدَ

آيا تو را براي كاري كه رسول اهللا صلي اهللا عليه وسـلم مـرا فرسـتاد نفرسـتيم؛ هـر      «
   )423F3(»اي را ديدي هموار كن. تصويري را ديدي از بين ببر و هر قبر برآمده

ا«مثال آمده است.ت، در جاي ديگر به جاي تصوير تَهَ سْ ْثَاالً إِالَّ طَمَ عَ متِ (أَنْ الَ تَدَ
424F

4(«. 

هصلَّى  وقتي پيامبر پرده ي تصويردار را مشاهده كرد ناراحت شد و از علَيه وسلَّم  اللـَّ

بُونَ « ورود به خانه امتنـاع كـرد و فرمـود:    ـذَّ عَ ة يُ رِ ـوَ ـا ، إِنَّ أَهـل هـذه الصُّ يُـوا مَ : أَحْ ـالُ قَ يُ

تُمْ خَ  قْ   )425F5(»لَ

شـود: آنچـه را    بـه آنـان گفتـه مـي    ، شـوند  همانا سازندگان اين تصاوير عذاب مـي ( 
 ايد زنده كنيد.) ساخته

                                                            
 )2086مسلم ( –) 5347بخاري  ( -1
 )2086مسلم  ( –) 5347بخاري  ( -2
 )969مسلم  ( -3
 )969مسلم  ( -4
 )96(  ،)2107مسلم  ( –) 5957بخاري  ( -5
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 :اينجا چند مسئله است
 ساخت تصوير به شكل مجسمه كه بدون شك حرام است. مسئله اول:
موضوع نقاشي است كه در آن اختالف است و صـحيح حـرام بـودن آن     مسئله دوم:

 است.
مانند گرفتن عكس با دوربـين كـه   ، تصوير سازي با وسايل جديد است مسئله سوم: 

براي ظهور و آماده شدن آن نياز به دست آدمي است كه ايـن  ، باشد. يك نوع دو نوع مي
در آن دخالت دارد و نـوعي ديگـر عكـس     انسانتر است. زيرا  نوع به حرام بودن نزديك

ندارد. نوع دوم در محرمات داخل نيست؛ زيرا در  انسانفوري است و احتياج به دخالت 
حقيقت فرد صورتگري نكرده است؛ زيرا تصوير به معناي داشتن فعاليت فيزيكي در امر 
تهيه عكس است. به اين معنا كه آن را به شكل شخصي در آورد. در حـالي كـه در ايـن    

را انجـام داده  نوع تصوير كاري صورت نگرفته بلكه فقط نور منعكس نموده و اين كـار  
باشد. و مي تـوان در تـاريكي مطلـق     است. بنابراين شخص نابينا نيز قادر به انجام آن مي

 تهيه شود.، در آن دخالتي داشته باشد انسانبدون اين كه 
كنند كه  ولي براي مردم فرق بين عكس و نگهداري عكس پوشيده است. و گمان مي 

انـد: تصـوير و    انـد و گفتـه   دو فرق گذاشـته  هر دو يكسانند. به همين جهت فقها بين آن
آنچه در آن تصوير است حرام است. تصويررا چيزي و اسـتفاده از اشـياي تصـويردار را    

 اند. چيزي ديگر قرار داده
يـا جـايي كـه    ، ييم: نگهداري عكس جائز نيست؛ مگر در هنگام ضـرورت گو ميلذا  

ها؛ زيرا عكس  ا بطري نوشيدنيهاي روي كارتن ي چون عكس مورد توجه قرار نگيرد. هم
شـود و خـود عكـس     شود. ولي آنچه به آن توجـه مـي   هدف نيست و به آن توجهي نمي

هدف است نگهداري آن جز به ضرورت جايز نيست. بنابراين آنچه را امروز مردم انجام 
دهند همچون عكس يادگاري و نگهداري عكس براي بچه هاي كوچك يا عكسـهاي   مي

ي كه در آن عكـس  ها آنها به خ دوستانه جايز نيست. زيرا فرشته هايرتيادگاري از مساف
 شوند. است داخل نمي
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چگونـه هنگـام گـرفتن عكـس     ، يند: در اين مسئله تناقض اسـت گو ميبرخي مردم  
 ييد: اين تصوير نيست. و بعد معتقديد نگهداري آن جز براي ضرورت روا نيست.گو مي

ود ندارد. زيرا اآلن تصوير آماده و در دسـترس  ييم: هيچ تناقضي وجگو ميدر جواب  
شـود ايـن عكـس اسـت و      اگر چه با همان دوربين تهيه شده است. پس گفته مي ؛است

 نبايد آن را نگهداري كرد.
آن چـه در آينـه اسـت عكـس     ، گيـرد  دليل عقلي: وقتي فرد رو به روي آينه قرار مي 

دوربـين در حكـم    بـا  ا دست باشد ياماند. لذا تصوير خواه ب حال آنكه باقي نمي، اوست
 )426F1(»شوند. ي كه در آن عكس است وارد نميها آنفرشتگان به خ«اين حديث داخل است.

 )38 – 2/33 –لقاء الباب المفتوح (شيخ ابن عثيمين. كتيب 

 ] حكم تصاوير غير مجسم241[

 خدمت شيخ محمد بن صالح العثيمين. س:
 ا بعد:..سالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته. ام 
هاي كوچك و بزرگ هنرپيشـه هـاي جهـاني و قهرمانـان مشـهور در مراكـز        عكس 

چـون ادكلـن و غيـره     تبليغ انواع كاالها هم  د. و هدف از آنشو ميتجاري بسيار مشاهده 
دهند: كـه اينهـا    كنيم صاحبان مراكز تجاري پاسخ مي است. وقتي به اين كار اعتراض مي

نيز ندارنـد   تعالىه هستند و تشابه به خلقت و آفرينش اهللا مجسمه نيستند چون فاقد ساي
كنند مبنـي بـر اينكـه:     پس حرام نيستند. و از روزنامه ي المسلمون فتواي شما را نقل مي

 حرام نيستند. توضيح دهيد؟، حرامند و ديگر تصاوير ها مجسمهفقط 
 اهللا و بركاته رحمهوالسالم عليكم و 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم. ج:
 و عليكم السالم و رحمه اهللا و بركاته. 

                                                            
 )6 210(  مسلم  –) 3226بخاري  ( -1
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هركس اين فتوا را به ما نسبت دهد به طور قطع دروغ گفته اسـت. پوشـيدن لبـاس     

تصويردار خواه كوچـك و خـواه بـزرگ و نگهـداري عكـس بـراي يادگـاري را جـايز         
نامـه حـرام    چون شناسنامه و گـواهي  دانيم و يا ديگر موارد را جز براي ضرورت هم نمي
 نيم. واهللا الموفق.دا مي

 هـ11/6/1412كتبه في  .شيخ ابن عثيمين

 ] حكم عكسبرداري با دوربين و نگاه كردن تلويزيون242[

آيا عكسبرداري با دوربين جايز است؟ آيا تصاوير تلويزيـوني يـا مشـاهده ي آن     س:
 درست است؟، بويژه اخبار

اي كه باشـد   با هر وسيله و با دوربين و موجودات زنده عكس گرفتن از جانداران ج:
جايز نيست. و نيز استفاده و نگهداري ازآن جايز نيست. مگر در جاهاي ضـروري ماننـد   

 شناسنامه يا ويزا. 
متعلـق بـه   ، گيرد بلكه حكم اي است كه هيچ حكمي به آن تعلق نمي تلويزيون وسيله

جن و تحريك مسته چون موسيقي نحوه ي استفاده از آن است. اگر در كارهاي ناپسند هم
پوشـيدن  ، بـي دينـي  ، تهمـت ، دروغ، انحراف افكـار ، هاي فتنه انگيز نمايش چهره، كننده

شود حرام است. اگردر كارهاي خير همچون  حقيقت و فتنه انگيزي و غيره به كار گرفته
... مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد     .امر به معروف و نهي از منكـر و ، حق جويي، قرائت قرآن

شود چنانچـه خـوب و بـد آن     ه طور متناوب در هر دو كار استفاده ميجايز است. اگر ب
در آن بيشتر باشد در ايـن صـورت اسـتفاده از تلويزيـون      مساوي هستند و يا جانب شرّ

 حرام است.
 و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفيق

 )1/458( انجمن دائم پژوهشهاي علمي وافتا

 نگهداري تلويزيون و تماشاي آن  ] حكم243[
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يد: تلويزيون وسيله ي خطرناكي است و ضررش ماننـد  گو ميشيخ ابن باز رحمه اهللا 
هاي نوشته شده در مورد تلويزيون و نظريـه   سينما و حتي بيشتر از آن است. بيشتر رساله

 ن پديدهد كه معتقدند تلويزيوكن ميي متخصصين و كارشناسان نيز گفتار كساني را تأييد 
 هـا  آنرسـاند. دليـل    عقيده و ارزشهاي جامعه آسيب مي، خطرناكي است كه به اخالق ي

، لخـت  هـاي لخـت و نيمـه    انگيـز و بـدن   هاي فتنه هم نمايش مواردي است مانند نمايش
، تشويق به تشابه با كفار در اخـالق ومعاشـرت  ، هاي كفرآميز نوشته، سخنرانيهاي مخرب

تحقيـر  ، تشويق به دوري از اخـالق و زنـدگي اسـالمي   ، ان آناناحترام به بزرگان و رهبر
نفرت ، دشو مي ها آنبه شكلي كه موجب تحقير  ها آنعلما و قهرمانان مسلمان و نمايش 

، غـارت ، حيلـه ، و رويگرداني از روش زندگي رهبران اسالمي و نيز بيـان راههـاي مكـر   
 و پديد آوردن كينه و دشمني بين مردم.، غصب

پرهيـز از آن واجـب   ، اين مفاسد را در پي داشـته باشـد   اي كه هر پديده بديهي است
مردم را ، است و سد راههاي ترويج اين مفاسد الزم و ضروري است. اگر برادران متدين

از تماشاي تلويزيون برحذر دارند مالمت نيسـتند؛ زيـرا ايـن نـوعي خيرخـواهي بـراي       
 است. تعالىبندگان اهللا 

استفاده ي نامشـروع از تلويزيـون    توان جلوي ا مراقبت دقيق ميكساني كه معتقدند ب 
سخت دراشتباهند. زيرا سرپرسـت خـانواده هميشـه نمـي توانـد از فرزنـدان       ، را گرفت

مراقبت كند. خصلت مردم امروزه تقليد از بيگانگان و الگو پذيري از آنـان اسـت؛ كمتـر    
ر و زمـان كـه بيشـتر مـردم بـه      كند. به ويژه در اين عص مسئولي به وظيفه خود عمل مي

مسائل پوچ و بيهوده عادت كرده اند و به چيزهاي باطل و بـي اسـاس روي آورده انـد.    
ازهدايت گريزان هستند؛ بهترين دليل مواردي است كه از طريق راديو و تلويزيون پخش 

 وصحبه. و صلي اهللا علي عبده و رسوله محمدوآله د.شو مي
 )3/227( و مقاالت متنوعةمجموع فتاوي  –شيخ ابن باز 

 ] شبهاتي پيرامون عكس و تصاوير تلويزيوني:244[
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بـا دوربـين و تصـاوير تلويزيـون مطـرح       شبهاتي در مورد تحريم گرفتن عكـس  س:
 توضيح دهيد.، شود مي

نيسـت.   تعـالى يند: عكسبرداري با دوربين تقليد از خلقت و آفـرينش اهللا  گو ميالف: 
افتد بدون اين كه گيرنده در كشيدن  ستگاه روي فيلم ميبلكه سايه ي شخص از طريق د

 عكس نقشي داشته باشد.
يند: عكس مانند: آينه است. اگر فرض شود كه تصوير در آينه ثابت بمانـد  گو ميب: 

 آيا حرام است؟
داند. بايد  حالل مي، يند: كسي كه تلويزيون را در صورت نبودن مناظر حرامگو مي ج:

اي عكـس هسـتند كـه بـا      ند. زيرا تصاوير تلويزيوني نيز مجموعهنيز حالل بدا عكس را
 كند كه در حال حركتند. كنند و بيننده نيز گمان مي مي سرعت حركت

اج جـايز اسـت؟    گو ميد:  يند: اگر عكس حرام است چرا عكس براي پاسپورت حجـ
دزدند. بنابراين گرفتن عكـس بـراي ضـروريات     را كه به حج مي رود نمي شخصيزيرا 

 مانند كارت شناسايي و امور ديگر هم جايز باشد.
اين است كه گرفتن عكس جانداران جـايز  ، چه براي شوراي فتوا روشن است آن ج:

بايد دانست كه اين داليل عـام هسـتند   ، نيست. بنا به احاديثي كه در اين مورد آمده است
ها نقاشي باشند يـا   شوند. خواه اين عكس اي را شامل مي اي و غير حرفه و عكاسان حرفه

گرفتن عكس بنـا بـر ضـرورت ماننـد عكـس      ، با دوربين يا با وسايل ديگر گرفته شوند.
جلـوگيري از فـرار و   ، نگهداري، شناسنامه يا پاسپورت يا عكس مجرمان براي شناسايي

، دستگيري آنان پس از ارتكاب جرم و هر گونه عكسـي كـه داشـتن آن ضـروري اسـت     
 د.باش ميجايز 

نگهداري آن در منزل ، يرند و زير پا باشندگ مياراني كه مورد اهانت قرار عكس جاند
آوردن آن به ، از نظر شرعي اشكالي ندارد. عكسهايي كه بر شناسنامه يا پاسپورت هستند

خانه و همراه داشتن آن جايز است. نگهداري عكس جهت احترام جايز نيست. ولـي بـر   
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د: در مـواردي ايـن كـار    كنـ  ميمش نيز فرق حسب نيت افراد نگهداري آن در خانه حك
 شود. شرك اكبر است؛ در مواردي شخص فقط گناهكار مي

زيـرا اصـل    ؛شود باز هم جايز نيست اگر عكس براي يادآوري در خانه نگهداري مي 
منع است. گرفتن عكس و نگهداري از آن جز براي اهداف شرعي جايز ، در مورد عكس

 عي ندارد.نيست؛ فرد در اين كار هدف شر
هايي كه در مجالت و روزنامه ها وجـود دارد خريـدن و نگهـداري آن در     اما عكس 

فساد ناشي از آن بسيار اسـت  ، زيرا در اين كار اگر مصلحتي هم باشد ؛خانه جايز نيست
 و اگر در آن مصلحتي نباشد حرام بودنش حتمي است.

هصلَّى  پيامبر ـإِنَّ « :فرمايد مي علَيه وسلَّم اللـَّ إِنَّ الْ ٌ وَ لَ بَنيِّ الَ ـحَ ٌ الْ امَ بَنيِّ رَ امَ ، حَ يْنَهُ بَ وَ

نْ النَّاسِ  ثِريٌ مِ نَّ كَ هُ لَمُ عْ اتٌ الَ يَ تَبِهَ شْ هِ ، مُ ضِ رْ عِ ينِهِ وَ أَ لِدِ َ تَربْ اتِ اسْ بُهَ ى الشُّ قَ نْ اتَّ عَ يفِ ، فَمَ قَ نْ وَ مَ وَ

عَ يفِ  قَ اتِ وَ بُهَ ـالشُّ ي يَ الْ اعِ الرَّ امِ كَ رَ لَ حَ وْ ى حَ عَ ـرْ عَ فِيهِ الْ تَ رْ كُ أَنْ يَ ى يُوشِ مَ لِّ ، حِ إِنَّ لِكُ أَالَ وَ

َى  إِنَّ محِ ًى أَالَ وَ لِكٍ محِ ـهِ مَ هُ  اللَّ مُ َارِ  )427F1(»حمَ

همانا حالل و حرام مشخص هستند و بين آن دو امـور شـك برانگيـزي اسـت كـه      (
كرد دين و آبروي خود را بيشتر مردم از آن نا آگاه هستند. هركس از اين ترديدها دوري 

حفظ كرده است و هركس در اين ترديـدها داخـل شـود در حـرام داخـل شـده اسـت.        
ممنوعه به چراندن مشغول است و هر لحظه امكـان   ي منطقههمچون چوپاني كه اطراف 

 ي منطقـه اي اسـت و   ممنوعـه  ي منطقـه ورود به آن را دارد. آگاه باشيد هـر پادشـاهي را   
 چيزهايي است كه حرام كرده است.)، لىتعاممنوعه ي اهللا 

هصلَّى  پيامبر يبُكَ « فرمايد: مي علَيه وسلَّم اللـَّ رِ ا الَ يَ يبُكَ إِىلَ مَ رِ ا يَ عْ مَ  )428F2(»دَ

اندازد ترك كن و بـه سـوي چيزهـايي كـه تـو را بـه شـك         چه تو را به شك مي آن(

                                                            
 )1599مسلم  ( -1
، 2169(  4/99 – 2/13حـاكم   »حسـن صـحيح   «) بـا زيـادت و گفتـه:    2518ترمـذي  (  0)5714نسائي  ( -2

 و صححه في الموضع و وافقه الذهبي.) 7046، 2170
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  .اندازد برو) نمي

هصلَّى  پيامبر ، به كساني كه از ايشان در مورد نيكي سؤال كردند سلَّمعلَيه و اللـَّ

ـ« فرمود: يْهِ الْ أَنَّ إِلَ يْهِ النَّفْسُ واطْمَ أَنَّتْ إِلَ ا اطْمَ : مَ ُّ ـربِ لْبُ الْ دَ ، قَ دَّ رَ تَ اكَ يفِ النَّفْسِ وَ ا حَ : مَ ثْمُ اإلِ وَ

رِ  دْ تُوكَ ، يفِ الصَّ ا أَفْ تَاكَ النَّاسُ مَ فْ إِنْ أَ  )429F1(»وَ

يزي است كه قلب و جان به آن اطمينان دارند و گنـاه چيـزي اسـت كـه در     نيكي چ(
 آدمي تأثير بگذارد و سينه را به ترديد وادارد اگر چه مردم برايت فتوا دهند.)

عكس به وسيله ي دوربين مانند چهره ي فرد در آينه نيست؛ زيرا تصـويري كـه در    
رود؛ اما عكس بعد از كنـار   از بين ميود با كنار رفتن فرد از جلوي آن ش ميآينه مشاهده 

ماند؛ بنابراين بسياري از عكسها مشكالت عقيدتي و  رفتن فرد از جلوي دوربين باقي مي
ويـزاي  ، شناسنامه، چون پاسپورت ند. گاهي در موارد ضروري همآور مياخالقي بوجود 

 اقامت و يا گواهينامه رانندگي سودمند هستند.
كـار بـا   ، تن سايه بر فـيلم نيسـت. بلكـه گـرفتن عكـس     عكس با دوربين فقط انداخ 

شباهت بـا   د و اين كارشو ميدستگاهي است كه توسط اين دستگاه سايه بر فيلم انداخته 
خلقت و آفرينش پروردگار است. نهي از تصوير سازي عام است؛ زيرا در آن شباهت بـا  

از مشكالت عقيـدتي  د. بايد دانست كه منشأ بسياري باش ميخلقت و آفرينش پروردگار 
انواع عكسهايي است كه همه جا در دسترس هسـتند. بـدون در نظـر گـرفتن     ، و اخالقي

 نوع تهيه ي اين عكسها كه چگونه و با چه وسايل و ابزاري تهيه شده اند.
شـود   موسيقي و تصاوير ناشايستي كه از طريـق تلويزيـون پخـش مـي     اما تلويزيون: 

هاي تجاري و سياسي وغيـره كـه از    اعالميه، ي و دينيهاي اسالم حرام هستند. سخنراني
د و در شريعت از آن منع نشده جايز هستند؛ در صورتي كه جنبه شو ميتلويزيون پخش 

 .استبر جنبه ي خير غالب باشد حرام  تلويزيوني فساد 

                                                            
   6/255 ،2/24» الحليـه «ابـونعيم در   1587، 1586در مسـندش  ابـويعلي    2533دارمي  228 ،4/227احمد  -1

منـذري در ترغيـب و   1/130و رياض الصالحين       1/326نووي آن را در االذكار تحسين كرده است. 
 2/351ترهيب 
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 و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفيق
 )463-1/642( علمي وافتاانجمن دائم پژوهشهاي 

 س:] نقاشي و عك245[

عكس و آويـزان كـردن آن روي ديـوار توضـيح دهيـد. حكـم       ، در مورد نقاشي س:
 نگهداري عكس براي يادگاري چيست؟

د وعيل آله وصحبه أمجعني. ج:  احلمدهللا ربّ العاملني والصالة والسالم عيل حممّ

زيـرا پيـامبر    ؛دباش ميناهان كبيره حرام است و از گ موجودات زنده و جاندار نقاشي 
باشـد.   تصوير سازان را لعنت فرموده و بايد دانست كه لعنت فقط براي گناهان كبيره مـي 

خواه اين نقاشي براي هنر نمايي باشد يا براي تفهيم دانش آمـوزان ياهـدفي غيـر از آن.    
ارد. اگر شخصي عضوي از اعضاي بدن همچون دست يا سر را نقاشي كنـد ايـرادي نـد   

زيرا در معنـاي تصـوير داخـل نيسـت ولـي يـك        ؛ايرادي ندارد  گرفتن عكس با دوربين
، برداري چيسـت؟ اگـر هـدف    كه هدف از اين عكس اين، مسئله در اين مورد باقي است
، زيرا در به كـارگيري وسـايل  ، حرام است اين كار، باشد نگهداري عكس براي يادگاري

لَّى   پيـامبر ، دگاري حرام استنگهداري عكس براي يا، هدف شرط است صـ ـه ه   اللـَّ لَيـع
لَّمسشـوند و   ي كه در آن عكس است وارد نمـي ها آنخبر داده است كه فرشتگان به خ و

اين داللت بر حرام بودن عكس درخانه دارد. آويزان كردن عكس بر ديـوار نيـز حـرام و    
 شوند. د نميي كه در آن عكس باشد وارها آنناجايز است. و فرشتگان به خ

 فتواي با امضاي شيخ ابن عثيمين 

 سخنراني با دستگاه ويدئو: از ] حكم فيلم برداري246[

ي ديگـر  هـا  آنبـرداري از سـخنراني بـراي نمـايش و اسـتفاده در مكـ       حكم فيلم س:
 چيست؟

ضبط سخنان با كاسـت بهتـر اسـت و احتيـاجي بـه      ، اين مسئله جاي تعمق دارد ج:
باشـد.   بته بعضي اوقات جهت شناخت گوينده نياز به عكس آن مـي برداري نيست. ال فيلم
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زيرا احاديث در مورد حكم تصوير جانـداران و  ، دهم در اين مسئله من فتواي جواز نمي
گروهي از برادران دانشمندم جهت مصالح عمـومي   هرچندوعيد در اين باره زياد است. 

در ايـن  ، كـه تصـاوير در بـردارد    اند ولي به نظر بنـده بـدليل خطـري    آن را جايز دانسته
م. احاديث ثابتي در صحيح بخاري و صـحيح مسـلم در ايـن مـورد     ده ميموضوع فتوا ن

 آمده است. از جمله حديث: معذبترين افـراد كسـاني هسـتند كـه تصـوير مـي كشـند و       
(....و، احاديث لعن تصوير سازان

430F

 و باهللا التوفيق. )1

 )161( ) ص42( ش –البحوث  مجلة –شيخ ابن باز 

 ] حكم تصاوير معاصر247[

 د؟باش مي: آيا تحريم عكس مطلق است يا محدود به زماني خاص 1س
: در عرصه ي هنر تنديس يا تصوير تمام جانداران متعلق به هر زمـاني كـه باشـد    1ج

، چـون عكـس در پاسـپورت    نيسـت. هـم   از آن چـاره اي  حرام است. مگر تصاويري كه
مونها يا مواردي از اين قبيل كه سـبب حفـظ امنيـت و    آز، شناسايي مجرمين، سرشماري

 ضرورت جواز دارد. و شود. بنابراين استفاده از تصوير به اندازه ي نياز صداقت مي
 هاي مختلف چيست؟ : موضع اسالم در قبال تنديس2س
فرماندهان ، : بناي تنديس به هر هدفي كه باشد حرام است. خواه يادبود پادشاهان2ج
چـون   هـم  :اي ماندگار و مصلحان باشد. يا نشان هوش و شـجاعت افـراد  ه چهره ،ارتش

 تنديس ابوالهول.  
كند. از طرفـي بنـاي تنـديس موجبـات      زيرا احاديث به طور عموم از اين كار منع مي

 سازد همان گونه كه در قوم نوح عليه السالم اتفاق افتاد. شرك را مهيا مي
 ل يادبود سربازان گمنام چيست؟: موضع اسالم در قبال بناي يادبود مث3س
اقتصـادي و  ، مـردان سياسـي   : برپايي بناي يادبود چهـره هـاي مشـهور يـا دولـت     3ج

همـه از كارهـاي عصـر جاهليـت و     ، شخصيتهاي علمي و يا بناي يادبود سربازان گمنام

                                                            
 همين باب از 240و  239نگاه:  فتوي شماره  -1
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شود اطراف اين بناهـا در   است به همين دليل مشاهده مي ها آنگري در مورد  نوعي افراط
شمارند. اين  كنند و با نثار گل آن را محترم مي هاي مختلف مراسم يادبود برپا مي مناسبت

پرستي دارد و وسيله اي براي شرك اكبر است. تـرك ايـن كارهـا واجـب      شباهت به بت
سـويي بـا كفـار دور     است تا عقيده توحيدي محافظت شود و از اسراف و انحراف و هم

 ر آن نيست بلكه باعث شر است رهايي يابيم.شويم و از تقليد آنان كه هيچ خيري د
 چيست؟ سازي مجسمهو هنر  نقاشي كالسيك، : موضع اسالم در قبال تنديس4س
باشـد   كشيدن تصوير جاندران است؛ خواه تنـديس ، : مالك حرام بودن در تصوير4ج

له ي وسي كهد كن مييا بر پارچه يا بر كاغذ و خواه بافتني باشد. فرقي ن، يا نقاشي برديوار
كشيدن تصوير پر باشد يا قلم و يا دستگاه و در شكل واقعي خود طراحي شـده باشـد و   

 زيبا باشد يا زشت.، يا با خيال پردازي كوچك باشد يا بزرگ
ذي روح بـودن اسـت. اگـر چـه تصـوير خيـالي از       ، لذا شرط حـرام بـودن تصـوير    

چـون تصـوير    و هـم  سرداران لشكرهاي صـليبي و لشـكر آنـان   ، مانند فراعنه، گذشتگان
عـام بـودن احاديـث     براسـاس عيسي و مريم عليهما السالم در عبادتگاه باشد. اين حكم 

كـار گشـودن   ، و از طرفـي ايـن   تعـالى است و شباهت آن با كار خلقت و آفرينش باري 
 دروازه ي شرك است.

 : موضع هنرمندان در برابر اين احاديث تحريم چيست؟5س
هـاي سـنت    كنند ولي اين احاديـث در كتـاب   ا انكار مي: هنرمندان اين احاديث ر5ج

كننـد يـا بـه زمـان      هستند. گاهي احاديث را تأويـل مـي   بدون هيچ شك و ترديدي ثابت
اين ، ها آندهند. حال آنكه عموم احاديث و صراحت  خاص يا به نوعي خاص نسبت مي

كـار را تجـويز    اقتصاد ضرورت ايـن  فعليكند. آنان معتقدند واقعيت  تأويالت را رد مي
د. ولي واقعيت اين است كه هنرمندان از نقاشـي جـز زيبـايي و ارضـاي درونـي و      كن مي

هـدف ديگـري ندارنـد و    ، ها و خيال پردازي خـود  گويي به احساسات و خواسته جواب
فقط كسـب درآمـد اسـت. بـديهي اسـت كـه ايـن داليـل         ، هدف از گرايش به اين هنر
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زيرا نصوص در مورد منع اين عمل ثابت هسـتند و  ، دتواند حكم جواز اين كار باش نمي

 از طرفي اين كار باعث ارتكاب گناه كبيره است.
 و باهللا التوفيق. و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه و سلّم.

 )479، 1/478( انجمن دائم پژوهشهاي علمي وافتا

 هاي مشهور ] حكم آويزان كردن عكس حكام و چهره248[

علمـا و  ، هـاي مشـهور از حكـام    بويژه عكسِ چهـره ، ان كردن عكسحكم آويز س:
 تمايل دارند. ها آنچيست؟ چون همه به تعظيم و بزرگداشت ، نيكوكاران

حـرام اسـت. خـواه ايـن تصـوير بـه         كشيدن عكس جانداران و آويزان كردن آن ج:
 ران.  علماء و نيكوكاران باشد يا ديگ، خواه ازحكام، صورت تنديس باشد يا غير آن

هصلَّى  زيرا احاديث وارده عام هستند. از جمله دستور پيامبر  بـه علـي   علَيه وسلَّم اللـَّ

ا«رضي اهللا عنه كه فرمودند:  تَهَ سْ ةً إِالَّ طَمَ ورَ عَ صُ تَهُ ، الَ تَدَ يْ ـوَّ ا إِالَّ سَ ـفً ِ ا مُرشْ ً ربْ الَ قَ رواه  )431F1(»وَ

 مسلم في صحيحه
 » اي را كه ديدي هموارش كن ن ببر و هر قبر برآمدههر تصويري ديدي آن را از بي«

 و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفيق
 )487، 1/486( انجمن دائم پژوهشهاي علمي وافتا

 ] حكم نصب عكس بر ديوار249[

 حكم آويزان كردن عكس بر ديوار چيست؟ س:

هاي بزرگ حرام اسـت. اگـر چـه فقـط      سآويزان كردن عكس بر ديوار بويژه عك ج:
اين كار بزرگ شـمردن صـاحب    از هدف، قسمتي از بدن همراه با سر باشد. بدون ترديد

روايتي  در عكس است و اصل شرك هم زياده روي در تعظيم و بزرگداشت افراد است.
اسـم  «پرستيدند آمـده اسـت:    هايي كه قوم نوح عليه السالم مي از ابن عباس در مورد بت

تصـوير آن  ، هـا  آني نيكوكـاري بـود كـه    هـا  انسـان اسـم  ، در حقيقت، هاي قوم نوح بت
                                                            

 )969مسلم  ( -1
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را عبـادت   هـا  آننيكوكاران را ساخته بودند تا يادآور عبادت باشند ولي با گذشت زمـان  
(».كردند

432F

1( 
 )202 – 1/201( المجموع الثمين –شيخ ابن عيثمين 

 ] حكم فرشي كه نقش صليب در آن است250[

 برخـي  فرشهاي نقش زيرا ؛ر مورد صليب چيست؟ اگر بر سجاده باشدنظرتان د س:
 رد؟دا ميها چه حك باشد نماز روي اين مساجد شمشير و نخل و نقش صليب مي از

ساختن صليب حرام است. خواه به شكل تنديس باشـد يـا نقاشـي و يـا بـه هـر        ج:
، يب در مسـجد آوردن صـل ، خواه بر ديوار باشد و يا فرش يا جاي ديگـر ، صورتي ديگر

مدرسه و آموزشگاه جايز نيست و نگهداري آن نيز جايز نيسـت. بلكـه بايـد آن را    ، خانه
 از بين بردن. خريد و فـروش ، پاك كردن، چون شكستن هر نحو ممكن از بين ببرد هم هب

 جايز نيست. ها آننماز خواندن بر  و اين فرشها
 و صحبه و سلّم. و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله .و باهللا التوفيق

 )3/315( انجمن دائم پژوهشهاي علمي وافتا

 ها آن] حكم عكس زنان و كيفيت لباس شرعي 251[

است يا خيـر؟ اگـر    جايزآيا عكس زن براي استفاده در پاسپورت و ديگر موارد  س:
دار كردن پاسپورت امتناع كرد و برايش پاسپورت صـادر نشـد.    زن در سفر حج از عكس

شخص ديگري را به جاي خود به حج بفرستد؟ لباس زن در كتاب و سـنت   تواند آيا مي
 پيامبر چيست؟

براي زن جايز نيست اجازه دهد از عكسش استفاده شـود نـه در پاسـپورت و نـه      ج:
زن عورت است و بـودن صـورت زن در پاسـپورت يـا      بدن و صورت جاي ديگر؛ زيرا

ن عكس بـرايش اجـازه سـفر داده    ولي اگر با پاسپورت بدو ؛جاي ديگر سبب فتنه است
نائـب گـرفتن    دار كند تا فريضه ي حج را ادا كند. تواند پاسپورت خود را عكس نشد مي

                                                            
 )  با همين معنا4920بخاري  ( -1
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در حج براي او روا نيست. بر مبناي ظاهر كتاب و سنت تمام بـدن زن عـورت اسـت و    
 پوشش تمام بدن نزد نامحرم واجب است.

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                       

     ﴾ :۳۱[النور[  

شـان يـا پـدر     شـان يـا پـدران    مگـر بـراي شـوهران    ؛سازندنو زينت خود را آشكار «
 »شان شوهران

 ﴿ فرمايد: و نيز مي                   

        ﴾ :۵۳[األحزاب[  

خواهيـد از   همسـران پيـامبر) مـي   ( و هنگامي كه چيزي از وسايل زندگي را از آنان«
 .»بهتر است ها آنهاي شما و  پشت پرده بخواهيد اين كار براي پاكي دل

 و سلّم. و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه .و باهللا التوفيق
 )496، 1/495( انجمن دائم پژوهشهاي علمي وافتا

 ] حكم عكس زنان زنداني براي شناسايي252[

) از رئيس پليس پايتخـت  2598/ 2س( هـ نامه اي به ش 14/12/1398در تاريخ  س:
ــه  ــه ش رســيد كــه رونوشــت آن ضــميمه شــد و نام ــاريخ 22/م/ك/ 1834( اي ب ) در ت

هـاي   ي مكه رسيد كه در آن مشكالت و سـختي ها آنهـ ازجانب رئيس زند10/12/1398
در مطابقت اسم زندانيها با فرد بازداشت شده و معرفي زنان بازداشـت    زندان زنان بويژه

كه زنان زنداني خـود را   به شكلي، شده با نامهاي ديگري مطرح شده و يادآوري شده بود
ا بـا حكـم بازداشـت    آنـان ر  كنند. به همـين جهـت عكـس    با اسمهاي مستعار معرفي مي

خواسته بودند تا اين مشكالت از سر راه برداشته شود. به همـين صـورت خواسـته بـود     
تـر   عكس همه ي زنان زنداني در حكم بازداشت شدگان باشد تا شناسـايي آنـان راحـت   

 حكم چيست؟، صورت گيرد
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عكس  عكس جانداران حرام است و استفاده از آن روا نيست بويژه عكس زنان. ج:
اي براي مردان  عورت است و مخفي كردن آن واجب است و در عكس زنان فتنه زن

الَ «فرموده است:  تعالىاست. از پيامبر صلي اهللا عليه وسلم روايت است كه اهللا   اللَّـهُ قَ

يتعاىل لْقِ خَ لُقُ كَ ْ بَ خيَ هَ َّنْ ذَ لَمُ ممِ نْ أَظْ مَ بَّ ، : وَ وا حَ لُقُ ةً أَوْ لِيَخْ رَّ وا ذَ لُقُ يَخْ لْ ةً فَ عِريَ  )433F1(»ةً أَوْ شَ

كند تا مانند آفـرينش مـن بيافرينـد.     كارتر از فردي است كه تالش مي چه كسي ستم«
 »ي جو بيافريند!ها آنيا د ي گندمها آنپس ذره اي يا د

مَ « فرمايد: و نيز مي وْ ا يَ ابً ذَ دُّ النَّاسِ عَ ـأَشَ لْقِ الْ ئونَ بِخَ اهُ ينَ يُضَ ذِ ةِ الَّ يَامَ    )434F2(»اللَّـهِ قِ

معذبترين افراد كساني هستند كه در خلـق اشـياء مشـابهت بـا آفـرينش      ، روز قيامت«
 »ند.كن ميباري تعالي 

احاديث صحيح ديگري كه در مورد حرام بودن صورتگري و لعنت صورتگران و نيز 
 ها آمده است.  دستور به نابود كردن عكس

 و سلّم. و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه .و باهللا التوفيق
 )484/1( انجمن دائم پژوهشهاي علمي وافتا

 ] حكم فيلمبرداري از غسل ميت براي پند و عبرت253[

، دهـد  مـي  آيا نگاه كردن فيلمي كه طريقه ي غسل و كفن و دفن مـرده را نشـان   س:
جهت پند گرفتن و بيداري از غفلت جايز اسـت؟ و همـراه آن سـرود كوتـاهي بـا ايـن       

 غريب شام و يمن نيست.، د: غريبشو مضمون خوانده مي
اي است؛ ولي موعظـه   ها با پند و موعظه كار پسنديده بدون شك بيدار كردن قلب ج:

با امور ناپسند سودمند نيست و غير ممكن است از طريق امور حرام اصالح ايجاد شـود.  
 پند و اندرز با كتاب اهللا و سنت صحيح رسول اهللا صلي اهللا عليه وسـلم صـورت گيـرد.   

                                                            
 )3111مسلم  ( -)  7559 ،5953بخاري  ( -1
 )3107مسلم  ( -)  7559 ،5954بخاري  ( -2
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د و جـامع تمـام خوبيهـا    باشـ  ميكتاب اهللا و سنت رسول اهللا براي موعظه و ارشاد كافي 
 هستند.

﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي                     

             ﴾] :٥٧يونس[ 

اندرزي از سوي پروردگارتان براي شما آمده است و درماني بـراي آنچـه    !اي مردم«
 »هاي شما) و هدايت و رحمتي است براي مؤمنان درماني براي دل(در سينه هاست 

در سـوره ي ق فرمـوده: بـراي اهـل دل كـافي       تعـالى گونه كه اهللا  اندرزهاي قرآن آن
تا پايـان كـارش يعنـي     انسانزهاي بزرگي از خلقت ابتدا اندر تعالىجا كه اهللا  هستند. آن

 كند. ذكر مي، رسيدن به ثواب يا عقاب

﴿ د:فرماي مي تعالىاهللا                         

   ﴾ :۳۷[ق[  

ش دل فرا دهد در حالي كـه  يا گو، در اين تذكّري است براي آن كس كه عقل دارد«
 »حاضر باشد

ولي آنچه را سؤال كننده در مورد فيلم گرفتن از غسل ميت و پخش اشـعار كوتـاهي   
رضي اهللا عنهمـا بـا ايـن مضـمون مطـرح كـرده        كه از امام زين العابدين علي بن حسين

 دور افتاده در لحـد و كفـن  ، است: غريب دور افتاده در شام و يمن نيست. غريب واقعي
است. اين روش براي موعظه جالب نيست. اين كار بايـد تـرك شـود و بـه جـاي آن از      

اسـتفاده نمـود كـه در قـرآن و      كتاب اهللا و سنت صحيح رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم
          سنت شفاي دلهاست. واهللا الموفق.

 )17/  425( مجموع فتاوي و رسائل –شيخ ابن عثيمين 

 اسالمي هاي ] حكم كارتون254[

 احلمدهللا وحده والصالة و السالم عيل من النبي بعده و بعد: س:
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اي كه خدمت مفتي عبدالرحمن بن محمـد   از نامه ، انجمن دائمي مباحث علمي و افتا
سپرد. ايـن نامـه   ، به هيئت علماي عالي رتبه آن راايشان  كه الفارس رسيده بود آگاه شد.

نجمن رسيد كه فردي چنين پرسيده بـود: حكـم   ) به ا5463( به ش 2/9/1418در تاريخ 
هـاي هدفمنـد و    ها قصه خريد و تماشاي فيلمهاي كارتوني اسالمي چيست؟ در اين فيلم

امانتـداري  ، راستگويي، را به نيكي به پدر و مادر ها آنها وجود دارد كه  مفيدي براي بچه
اش  يزيون است كه فتنـه كند. و هدف از آن مقابله با تلو و اهميت نماز و غيره تشويق مي

و  انسـان هـا و كارتونهـا عكـس     ه است. مشكل اينجاسـت كـه در ايـن فـيلم    شد ميعمو
 شود آيا مشاهده ي آن جايز است؟ حيوانات با دست نقاشي مي

انجمن فتوا پس از تشكيل جلسه و بررسي موضوع چنين پاسخ دادند كه خريد و  ج:
است؛ زيـرا در آن تصـاويرِ حـرام اسـت.      هاي كارتوني ناجايز فروش و به كارگيري فيلم

دستور به نماز و رفتار نيكـو  ، آموزش، تعليم چون هاي شرعي هم تربيت كودكان با روش
 انجام پذير است. اهللا تعالي همگان را بر آن چه خير و صالح است توفيق دهد.  

 و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفيق
 هـ9/11/1418 )19933( م پژوهشهاي علمي وافتا شانجمن دائ

 ] استفاده از تصوير براي امر دعوت255[

عكس گـرفتن از نمـاز گـذاران و كودكـان در حـال      ، برخي از علما در انگلستان س:
هـا منتشـر    هـا در روزنامـه و مجلـه    نند؛ زيرا وقتي اين عكسدا ميقرآن خواندن را جايز 

ثير قـرار گرفتـه و بـه شـناخت اسـالم و مسـلمانان روي       غير مسلمانان تحت تأ، شود مي
 آورند. مي

قـرآن  ، نمـازگزار باشـد  ، باشد يـا حيـوان   انسانعكس جانداران حرام است خواه  ج:
انـد. چـاپ عكـس در     حرام بودن آن را ثابت كرده، .. زيرا احاديث صحيح.خوان باشد يا

لمانان در حـال وضـو يـا    ها جايز نيست. اگر چـه عكـس مسـ    ها و رسانه مجله، روزنامه
تشويق به مسـلمان شـدن كفـار باشـد؛     ، تالوت قرآن باشد و هدف از آن گسترش اسالم

استفاده از وسايل حرام براي تبليغ و گسترش اسالم جايز نيست؛ وسايل جايز براي  زيرا
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از وسايل حرام استفاده كرد. وجـود عكـس در    ها آنتبليغ دين بسيار است. نبايد با ترك 
اي اسالمي دليل براي جايز بودن عكس نيست. بلكه اين نيـز منكـر اسـت. زيـرا     كشوره

انكـار عكـس   ، داليل صحيحي بر حرمت عكس وجود دارد. و جهت عمل به اين داليل
 الزم است.  

 و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفيق
 )484، 1/485( انجمن دائم پژوهشهاي علمي وافتا

 ]در امر تصوير نبايد از ديگران اطاعت نمود256[

من مدير مدرسه راهنمايي در جنوب شمران هستم. مدير مدرسه به بنده دسـتور   س:
داده از دانش آموزان در اردوهاي درسي و علمي و نيز بعضي مناطق عكس تهيه كنم تـا  

ان داخـل  ي كه در آن عكـس باشـد فرشـتگ   ها آنام خ در مدرسه نمايش داده شود. شنيده
دهم تا اين كار را  شوند. اين كار وظيفه ي بنده است. من به شخص ديگري پول مي نمي

گيرم. گناه ايـن كـار    م و خودم عكس نميده ميانجام دهد و عكس را به مافوقم تحويل 
 بر عهده ي چه كسي است؟

و حيوان حرام است و از گناهـان كبيـره    انسانبدون شك عكس جانداران اعم از  ج:
روايت شـده   زيرا در اين مورد احاديث صحيحي از پيامبر صلي اهللا عليه وسلم ؛دباش يم

است. تصوير مشابهت با خلقت و آفرينش پروردگار است و بسا اوقات راهي بـه سـوي   
كـه در امـر تهيـه     را شامل عكاس و دستور دهنده و هر كسـي ، شرك است. گناه عكس

انـد. در   يرد. زيرا همه با هم همكاري كـرده گ در بر مي، عكس دخيل بوده و كمك نموده
 از همكاري بر گناه نهي فرموده است.  تعالىحالي كه اهللا 

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا            ﴾ :۲[املائدة[  

 »و در راه گناه و تعدي همكاري ننماييد.«
 ا محمد وآله و صحبه و سلّم.و صلي اهللا علي نبين .و باهللا التوفيق

 )1/454(انجمن دائم پژوهشهاي علمي وافتا 
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 شود؟ هايي باعث خروج فرشتگان از منازل مي ] چه عكس257[

ي كه عكـس  ها آنايم عكس حرام است و فرشتگان به خ از بعضي مردمان شنيده س:
سـت  تنـديس ا ، شوند. آيا اين درست اسـت؟ آيـا هـدف از ايـن تصـاوير      دارد وارد نمي

هاي آلبوم و پول  ها از جمله عكس چون تنديس حيوان يا آدم. يا نه شامل همه عكس هم
  شود. چگونه خانـه را از ايـن امـور حـرام     ها مي شامل همه اين، شود. اگر حرمت نيز مي

 خالي كنيم؟
حرام است. خـواه تنـديس   ، چه حيوان انسانعكسِ همه موجودات زنده چه ، بله ج:

اي بافته شده باشد يا عكـس دوربـين    نگ در كاغذ و خواه در پارچهباشد خواه رسم و ر
شوند. زيرا احاديث صحيح در اين  ي كه عكس دارد داخل نميها آنفرشتگان به خ، باشد

پاسـپورت و  ، مورد عام هستند. عكس هنگام ضرورت مانند شناسايي مجرمان و فاسدان
موارد مانع ورود فرشتگان نگردد؛ كارت شناسايي اجازه داده شده است و اميدواريم اين 

 واهللا المستعان).(ضروري است  ها آنزيرا حمل و نگهداري 
هاي فرش و بالش باز هـم   چون عكس هم، گيرند هايي كه مورد اهانت قرار مي عكس 

اميدواريم كه مانع ورود فرشتگان به خانه نگردد. از جمله ي احاديثي كـه در ايـن مـورد    

بُونَ « :است امبر صلي اهللا عليه وسلماين گفته پي، آمده است ـذَّ عَ رِ يُ ـوَ هِ الصُّ ذِ ابَ هَ حَ إِنَّ أَصْ

مَ  وْ ـيَ ةِ الْ يَامَ تُمْ ، قِ قْ لَ ا خَ يُوا مَ : أَحْ ُمْ الُ هلَ قَ يُ (وَ
435F

1( 

ود و بـه  ش ميسازند عذاب داده  ها را مي به كساني كه اين مجسمه، همانا روز قيامت«
 »زنده كنيد.، ايد ود: آنچه را خلق كردهش ميگفته  ها آن

ا «أنَّ النبی صلی اهللا عليه وسلم كند:  ابو جحيفه رضي اهللا عنه نقل مي بَ نَ آكِلَ الرِّ عَ لَ

هُ  وكِلَ مُ نَ ، وَ عَ ـوَ لَ رَ الْ وِّ صَ   )436F2(»مُ

                                                            
 )   5951بخاري  ( -مسلم  -)  5951بخاري  ( -1
 )2238 ،2086بخاري  ( -2
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ربا دهنده و كسي را كه تصوير مي كشد لعنـت  ، رباخوار پيامبر صلي اهللا عليه وسلم«

 »كرده است.
 اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه و سلّم. و صلي .و باهللا التوفيق

 )197، 1/496( انجمن دائم پژوهشهاي علمي وافتا

 ] حكم نماز با عكس258[

ي كه ديوارش با عكـس حيوانـات مـزين شـده     ها آنتواند در خ : آيا مسلمان مي1س
 است نماز بخواند.

 : آيا نماز با لباسي كه عكس حيوان دارد جايز است؟2س
حرام است و آويـزان كـردن آن روي ديـوار نيـز حـرام      ، ات زنده: عكس موجود1ج

  دارد جز براي ضرورت جايز نيست. نماز در لباسـي   د و نماز در محلي كه عكسباش مي
، نماز با وجود حرمت عكس، كه عكس دارد جايز نيست و اگر با اين وجود نماز خواند

 درست است.
هرضي  قتي پرده اي را نزد عايشهثابت است و از پيامبر صلي اهللا عليه وسلم   عنْها اللـَّ

إِنَّ «ديد كه در آن عكس بـود ناراحـت شـد. نسـبت بـه آن اعتـراض نمـوده و فرمـود:         

مَ  وْ بُونَ يَ ذَّ عَ رِ يُ وَ هِ الصُّ ذِ ابَ هَ حَ ـأَصْ ةِ الْ يَامَ تُمْ ، قِ قْ لَ ا خَ يُوا مَ : أَحْ ُمْ الُ هلَ قَ يُ  )437F1(»وَ

چـه   شـود آن  شود و به آنان گفته مي مت عذاب داده ميبه صاحبان اين عكسها در قيا«
 ».ايد زنده كنيد را كه ساخته

: حكم عكس موجودات زنده در مطالب گذشته بيان شد. نمـاز شـخص بـا ايـن     2ج
درسـت اسـت. چنانچـه در    ، لباس عكسدار با وجود عدم جواز پوشـيدن چنـين لباسـي   

 حكمش توضيح داده شد.، مطالبي كه بيان شد
 و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه و سلّم. .التوفيقو باهللا 

 )1/486( انجمن دائم پژوهشهاي علمي وافتا

                                                            
 )2107مسلم  ( –) 2479بخاري  ( -1
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 ] حكم عكس روي اسكناس و داخل شدن با آن در مسجد259[

كـه  ،  چند مسئله بنده را پريشان كرده است. يكي مسئله ي عكس روي اسكناس س:
شويم آن را در جيب داريم. آيا ايـن   د ميهمه ي ما به آن مبتال هستيم و وقتي وارد مسج

شود. آيا داخل شدن در مسجد با اسكناس حرام  فرشتگان از مسجد مي خروجكار باعث 
شود و مانع دخـول فرشـتگان بـه     ها جز اشياي اهانت شده تلقي مي است؟ آيا عكس اين

 شود؟ خانه نمي
س و حفـظ آن  ها مانع داخل شدن فرشتگان نيست. داشتن اسـكنا  عكس اسكناس ج:

پرداخـت  ، صـدقه ، بخشـش ، فروش، خريد، در خانه و نيز همراه داشتن آن براي استفاده
ضروري است و مشكلي ندارد و در اين مورد عكس مورد ، قرض و ديگر مصالح شرعي

، شود و به دليل ناچـاري  اهانت نيست؛ بلكه به خاطر حفظ اسكناس عكس هم حفظ مي
                    د.شو اشكالي در اين كار وارد نمي

 و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفيق
 )1/485( انجمن دائم پژوهشهاي علمي وافتا

 هاي درسي ها و كتاب ] حكم عكس مجله260[

هـاي درسـي و علمـي و     هاي تشريحي موجود در كتاب مسلمانان در قبال عكس س:
كه بودن اين  چه موضعي بايد داشته باشند؟ با توجه به اينهاي سودمند اسالمي  نيز مجله

 ها براي توضيح و فهميدن الزم است. عكس
عكس موجودات زنده به طور مطلق حرام است؛ زيرا احاديث در اين مـورد عـام    ج:

است. بودن عكس براي توضيح درس ضروري نيست. بلكه براي كاملتر شدن آن اسـت.  
دن دانش آموزان وجود دارد كه با آن مـي تـوان از عكـس    وسايل ديگري هم براي فهمان

 بي نياز شد.
نياز بودند با وجود اين از ما  قرنها بر مردم گذشت و در توضيح و تعليم از عكس بي 
تر و دانشمندتر بودنـد. عـدم عكـس بـه درس آنـان ضـرري نرسـاند. فهـم و درك          آگاه

كـه اهللا  ، از تصـوير ، ه گمان ضـرورت علمشان را كم نكرد. بنابراين بر ما روا نيست كه ب
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گـواه ايـن مطلـب اسـت كـه      ، آن را حرام كرده است استفاده كنيم. زيـرا واقعيـت   تعالى
 هاي طوالني بدون نياز به عكس كتب اسالمي مورد استفاده قرار گرفته است.  قرن

 و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفيق
 )1/471( هشهاي علمي وافتاانجمن دائم پژو

 ] حكم عكس براي تعليم261[

بدين گونه: كه زيـر  ، عكس حيوانات براي تعليم حروف الفبا به كودكان ي بارهدر س:
شود كه  حرفي از حروف الفبا به طور مثال جيم زير جمل قرار داده مي، عكسِ هر حيوان

 براي آموزش كودكان سودمند است حكمش چيست؟
رد براي دانش آموزان به اين شكل حروف را تعليم دهند به شرطي كـه  ايرادي ندا ج:

 بي سر باشد.، را رسم نكند و شتر سر حيوان
 )5/66( لقا الباب المفتوح –شيخ ابن عثيمين 

 ] حكم عكس بر وسايل توضيحي262[

حكم اسالم در مورد نقاشي بر تخت سياه هنگام آموزش چيست؟ بـا توجـه بـه     س:
ارت از شكل حيوانات و گياهـان در رشـته ي زيسـت شناسـي اسـت.      اين كه نقاشي عب
ها در يادگيري خيلي مهم است و به شكل تنديس هم نيستند و اهميت  گاهي اين نقاشي

 آن در علم پزشكي و كشاورزي بسيار مهم است.
چون پشه و ساير حيوانات ناجايز است؛ اگـر چـه    عكس هر موجود جانداري هم ج:

و كاغذ باشد و هدف از آن كمك به يادگيري باشد. زيرا اين كـار   عكس روي تخته سياه
جـان بـراي تعلـيم و     ضرورتي ندارد. احاديث در اين مورد عام است. عكس چيزهاي بي

 ديگر موارد جايز است.  
 و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفيق

 )471، 1/472( انجمن دائم پژوهشهاي علمي وافتا

 ] كشيدن عكس موجودات زنده263[
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خواهند موجود جانداري را نقاشي كننـد   مي اندر بعضي ازمدارس از دانش آموز س:
دهند تا دانش آموزان آن را كامـل كننـد يـا     يا به طور مثال تصوير قسمتي از پرنده را مي

ند تـا رنـگ   ده خواهند تصاوير را روي كاغذ بچسبانند. يا نقاشي را به دانش آموز مي مي
 آميزي كند. نظرتان چيست؟

د و جلوگيري از آن واجـب اسـت. بـر    باش مينظر من اين است كه اين كار حرام  ج:
خواهنـد هـوش    مسئولين الزم است امانتدار باشند و از اين امور جلوگيري كنند. اگر مي

كنـد يـا   توانند به او بگويند كه ماشين يـا درخـت را نقاشـي     مي، دانش آموز را بيازمايند
چيزهايي شبيه اين كه دانش آمـوز از آن آگـاهي دارد. بـدين وسـيله ضـريب هوشـي و       

 شود. مهارت دانش آموز مشخص مي
كنـد و گرنـه    اين از جمله كارهايي است كه شيطان بوسيله ي آن مردم را گرفتار مي 

هيچ فرقي بـين تصـوير درخـت يـا ماشـين يـا       ، بدون شك براي تمرين نقاشي و عكس
نيست. نظر من اين اسـت كـه بـر مسـئولين الزم اسـت از ايـن امـور         انسانن يا ساختما

جلوگيري كنند. اگر هنگام امتحان ناچار به نقاشي جانداران است حيواني را نقاشي كنند 
 كه سر ندارد.

 )686، 687( ص –شيخ ابن عثيمين. فتاواي عقيده 

 ] حكم تصاوير داخل كتاب264[

، ي كـه در آن عكـس  هـا  آنفرشتگان به خ«فرمايد:  مي سلمپيامبر صلي اهللا عليه و س:
آيا اين حديث شامل عكـس داخـل كتـاب نيـز      )438F1(»شود تنديس يا سگ باشد داخل نمي

 شود با توجه به اينكه جلد كتاب عكس ندارد؟ مي

                                                            
 ) از حديث ابوطلحه رضي اهللا عنه كه مي گويد: از رسول اهللا صـلي اهللا 2106)، و مسلم  (3225بخاري  ( -1

َاثِيلَ « عليه وسلم  شنيدم كه مي فرمايد: ةُ متَ ورَ الَ صُ لْبٌ وَ يْتًا فِيهِ كَ ةُ بَ ئِكَ لُ املَْالَ خُ و لفـظ حـديث از    »الَ تَدْ

 بخاري است.
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ند؛ اگر چـه جلـد آن عكـس نداشـته     باش مياين تصاوير شامل مفهوم عام حديث  ج:
 شود.   در عموم حديث داخل نمي، اقد سر باشدف، باشد. در صورتي كه عكس

 و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفيق
 )1/477( انجمن دائم پژوهشهاي علمي وافتا

 هاي عكس دار و به مسجد آوردن آن ] حكم همراه داشتن مجله265[

نـه يـا مسـجد و    در خا، هـاي داراي عكـس   حكم همراه داشتن روزنامه يا مجلـه  س:
 خواندن آن در مسجد چيست؟

اگر سر عكس ها پاك شود همراه داشتن آن ايرادي ندارد و بهتر آن است كـه در   ج:
     مسجد قرآن بخوانيم تا از آن نفع ببريم و براي ديگران الگوي خوبي باشيم.

 و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفيق
 )1/476( پژوهشهاي علمي وافتا انجمن دائم

 ] حكم عكس روي قوطي و شيشه266[

 رند؟دا ميخريدن شيشه هاي عطر يا شامپوي داراي عكس چه حك س:

هـاي   هاي عطر و شامپو يا امثال آن كـه عكـس   هاي روي شيشه بدون شك عكس ج:
؟ وقتـي  فتنه است. چگونه از آن رهايي يابيم به مردم ابتالي برهنه و فاسدي هستند براي

خريم از شر عكس روي آن چگونه خـالص شـويم؟ بـه نظـر      شامپو را براي استفاده مي
قابل ذكر است اگر ، بنده در چنين مواردي صورت عكس را پاك كن و از آن استفاده كن

هـاي اهانـت شـده     شود اين عكس از عكـس  در خانه عكسي باشد كه به او توجهي نمي
 شود و ايرادي ندارد. تلقي مي

 )2/38( –لقاء الباب المفتوح  –ابن عثيمين شيخ 

 ] حكم پوشيدن لباس داراي تصاوير267[

 هايي كه عكس دارند چيست؟ حكم پوشيدن لباس س:
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يا حيـوان يـا امثـال آن اسـت      انسانلباسي را كه در آن عكس  انسانجايز نيست  ج:
 مورد استفاده قرار دهد.

لُ « فرمود:ثابت است كه  از پيامبر صلي اهللا عليه وسلم  خُ ـالَ تَدْ يْتًا فِيهِ الْ ةُ بَ ئِكَ الَ مَ

ةٌ  ورَ  )439F1(»صُ

 »شوند. فرشتگان وارد نمي، ي كه در آن عكس باشدها آنخ«
 .نزد خود نگهدارد را به همين دليل براي هيچ كس جايزنيست كه عكسهاي يادگاري

ز بـين  ا –شود يا بر ديـوار نصـب اسـت    چه در آلبوم نگهداري مي –را  ها آنالزم است 
ببرد. زيرا باقي ماندن عكس باعث محروميـت اهـل خانـه از دخـول فرشـتگان رحمـت       

 شود. مي
 )169/  1( المجموع الثمين –شيخ ابن عثيمين 

 كه عكس موجودات زنده دارد به كودكان  ] حكم پوشاندن لباسي268[

 هايي كه در آن عكس جانـداران اسـت چـه حكمـي     پوشاندن كودكان را با لباس س:
 د؟دار

فرمايند: هر لباسي كه براي بزرگان پوشيدن آن حرام است براي كودكـان   علما مي ج:
ها را تحـريم   ها و كفش نيز حرام است. مناسب است مسلمانان استفاده از اين گونه لباس

هاي اسالمي پيدا نكنند. اگر از آن اسـتفاده   كنند تا مفسدان و بدخواهان راهي به سرزمين
 ها بفرستند. نند كه آن را به اين سرزمينبي نشود لزومي نمي

 )275/  2( مجموعة فتاوي و رسائل –شيخ ابن عثيمين 

 ] حكم عكسهاي يادگاري269[

 كنم چيست؟ هايي كه از خود و دوستانم تهيه مي حكم عكس س:

                                                            
 )2106مسلم ( –) 3226بخاري  ( -1
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د و از باشـ  مـي آن حـرام   و نگهـداري ، يـا حيـوان   انساناعم از ، عكس جانداران ج:
، ه دليل احاديث صـحيحي كـه در ايـن مـورد روايـت شـده اسـت       گناهان كبيره است. ب

هــاي شــديد و بــيم از عــذاب دردنــاك بــراي كســاني كــه تصــوير مــي كشــند و  وعــده
از طرفي اين كار مشابهت بـا خلقـت و آفـرينش پروردگـار دارد و      .نگهدارندگان عكس

اين كه  يا، چون نگهداري عكس بزرگان و نيكان شود. هم اي براي شرك مي گاهي وسيله
و ، هـاي مـرد و زن   همچون عكس زيبارويان و هنرپيشه، شود سببي براي فتنه انگيزي مي

 اي كه گويا لختند. زنان پوشيده
 و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفيق

 )1/480( انجمن دائم پژوهشهاي علمي وافتا

 هاي خانوادگي ] حكم عكس270[

هاي خانوادگي با دوربين و غيره كه فقـط بـراي يادگـاري و     عكسحكم گرفتن  س:
 دلداري است چيست؟

د. خـواه بـه   باشـ  مـي گرفتن عكس موجودات زنده حرام است و از گناهان كبيره  ج:
عنوان شغل باشد يا خير. خواه نقاشي و رسم بـا قلـم و امثـال آن باشـد يـا بـا دوربـين        

اشد. خواه براي يادگـاري باشـد يـا هـدفي     يا حكاكي بر سنگ ب، عكاسي و ديگر وسايل
هاي متعلق به جانـداران را در   ديگر. به دليل احاديثي كه در اين مورد آمده و تمام عكس

 گيرد؛ مگر هنگام ضرورت.  بر مي
 و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفيق

 )480، 1/481( انجمن دائم پژوهشهاي علمي وافتا

 ها هاي مجله هاي يادگاري و عكس ] حكم عكس271[

هـاي اسـالمي كـه از بـازار تهيـه       ها و مجله هاي موجود در روزنامه حكم عكس س:
هاي يادگاري كه روي ديوار آويزان نيسـتند چيسـت؟ آيـا     كنيم چيست؟ حكم عكس مي

 جائز است؟ ها آننگهداري 
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واجب است.  ها آنن بردن هاي يادگاري جائز نيست. بلكه از بي نگهداري عكس ج: 

ةً إِالَّ «خطاب به علي رضي اهللا عنه  بنا به گفتار پيامبر صلي اهللا عليه وسلم ورَ ع صُ أَالَّ تَدَ

ا تَهَ سْ تَه، طَمَ يْ وَّ ا إِالَّ سَ فً ِ ا مُرشْ ً ربْ  )440F1(»وَ ال قَ

برآمـده اي را كـه ديـدي آن را     هر عكسي را كه ديدي آن را از بين ببـر و هـر قبـر   «
 ».هموار كن

ها وجود دارد و نياز به نگهـداري آن   ها و روزنامه مجله، هايي كه در كتاب ولي عكس
 داري سر عكس را پاك كن. و آن گاه آن را نزد خود براي رفع نياز نگهدار.

 و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفيق
 )1/483( انجمن دائم پژوهشهاي علمي وافتا

 حكم عكسهاي جشن عروسي] 272[

 1390به اين گفتار توجه كنيد: آنچه بين مردم عرف شده و آن را تقريبا از سـال   س:
اندازنـد و   بـا هـم عكـس مـي    ، هـ به خاطر داريم عروس و داماد در جشـنهاي عروسـي  

عكسها را جهت احتـرام بـين خويشـان و نزديكـان     ، همچنين خانواده ي داماد و عروس
ي عكـس گرفتـه نشـود. شـايد در حـد      تر اتفاق مي افتد كه در عروسكنند. كم تقسيم مي

نظر دين در اين مورد چيست؟ لطف كنيـد  ، كند البته عقل سالم اين كار را انكار مي، 10%
 در اين مورد نظرتان را ارائه دهيد.  ، روزنامه يا مجله ي الدعوة، از طريق راديو

گونـه كـه در سـؤال مطـرح شـد      عروس و خانواده ي آنان آن، گرفتن عكس داماد ج:
د و از گناهان كبيره باش ميحرام است و از كارهاي اشتباه است. زيرا گرفتن عكس حرام 

حـرام   انسـان است. اصل در عكس اين است كه عكس موجودات زنده اعم از حيوان يا 
پارچه يـا ديـوار و يـا بـا دوربـين      ، است. خواه به شكل مجسمه باشد يا نقاشي بر كاغذ

روايت شـده اسـت كـه از     زيرا احاديث صحيحي از پيامبر صلي اهللا عليه وسلم عكاسي.
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آن را لعنت نموده و به عذاب دردناك وعـده   ي دهندهو انجام ، كشيدن عكس نهي نشده
 داده است.

را فراهم آورده اسـت. طـوري    تعالىها موجبات شرك به اهللا  در گذشته همين عكس
جسـتند.   كردنـد و بـه آن تقـرب مـي     ن را تعظـيم مـي  ايسـتادند و آ  كه مردم مقابل آن مي

دادنـد. در عكـس    انجـام مـي   هـا  آنروا نيسـت بـراي    تعالىاحترامي را كه جز براي اهللا 
شباهت به خلقت و آفرينش پروردگار است. برخي از عكسها بستر فتنـه انگيـز هسـتند.    

 نامند. بايي ميهاي زي همچون عكس هنرپيشگان و زنان برهنه و زناني كه آنان را ملكه
عبارتند از: حديث عبداهللا بن عمر رضي ، احاديثي كه بر حرمت تصوير داللت دارند

هِ «فرمود:  يد: رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلمگو ميكه  اهللا عنه ذِ ونَ هَ نَعُ ينَ يَصْ ذِ إِنَّ الَّ

مَ  وْ بُونَ يَ ذَّ عَ رَ يُ وَ ـالصُّ ةِ الْ يَامَ يُوا مَ ، قِ : أَحْ ُمْ الُ هلَ قَ تُمْ و يُ قْ لَ   )441F1(»ا خَ

شوند و بـه آنـان گفتـه     سازند در قيامت عذاب داده مي كساني كه اين تصاوير را مي«
 »  ايد زنده كنيد. شود آنچه را كه ساخته مي

يـد: از پيـامبر صـلي اهللا عليـه     گو ميو نيز حديث عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه كه 

دَّ النَّاسِ «شنيدم كه فرمود:  وسلم مَ إِنَّ أَشَ وْ ا يَ ابً ذَ ـعَ ةِ الْ يَامَ ـقِ ونَ الْ رُ وِّ صَ  )442F2(»مُ

 »  معذبترين مردم در روز قيامت كساني هستند كه تصوير مي كشند.«
شنيدم كه  يد: از پيامبر صلي اهللا عليه وسلمگو ميكه  حديث ابوهريره رضي اهللا عنه

الَ « فرمود: لُقُ  تعاىل اللَّـهُ قَ ْ بَ خيَ هَ َّنْ ذَ نْ أَظْلَمُ ممِ مَ لْقِي وَ خَ ا كَ قً لْ وا ، خَ لُقُ ةً أَوْ لِيَخْ رَّ وا ذَ لُقُ يَخْ لْ فَ

ةً  عِريَ وا شَ لُقُ بَّةً أَوْ لِيَخْ  )443F3(»حَ
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د تـا ماننـد   كنـ  مـي فرمايد چه كسي ظالمتر از فردي اسـت كـه تـالش     مي تعالىاهللا «
دانـه اي جـو    اي يا دانه اي گندم يـا  يند) ذرهگو مياگر راست ( آفرينش من بيافريند. پس

 » فرينندبيا
هرضي حديث عايشه  يد: پيامبر صلي اهللا عليه وسلم از سفر آمـد و  گو ميكه  عنْها اللـَّ

اي را بر طاق آويزان كرده بودم كه در آن عكس بـود. وقتـي پيـامبر صـلي اهللا عليـه       پرده

ةُ «آن را ديد. رنگ صورت مبارك از خشم تغيير كرد و فرمود:  وسلم ائِشَ ا عَ دُّ ا، يَ لنَّاسِ أَشَ

نْدَ  ا عِ ابً ذَ مَ  اللَّـهِ عَ وْ ـيَ لْقِ الْ ؤنَ بِخَ اهُ ينَ يُضَ ذِ ةِ الَّ يَامَ ي   اي عايشـه « )444F1(»اللَّـهِ قِ ضـر ـه ا  اللـَّ نْهـع ،

يند تا كـاري  نما ميكساني هستند كه تالش ، در روز قيامت تعالىمعذبترين مردم نزد اهللا 
هرضي  عايشه» انجام دهند. تعالىشبيه خلقت و آفرينش اهللا  ا  اللـَّ نْهـيـد: مـا آن   گو مـي  ع

 پرده را برداشتيم و يك يا دو بالش از آن درست كرديم.  
شنيدم كـه   يد: از پيامبر صلي اهللا عليه وسلمگو ميكه  رضي اهللا عنه حديث ابن عباس

مَ « فرمود: وْ لِّفَ يَ يَا كُ نْ ةً يفِ الدُّ ورَ رَ صُ وَّ نْ صَ ـمَ نْ الْ ةِ أَنْ يَ يَامَ يْسَ بِنَافِخٍ قِ لَ وحَ وَ ا الرُّ خَ فِيهَ  )445F2(»فُ

شـود. در   هر كس در دنيا تصويري بسازد. روز قيامت وادار به دميدن روح در آن مي«
 »  حالي كه توان اين كار را ندارد.

 يد: پيامبر صـلي اهللا عليـه وسـلم   گو ميكه  حديث ديگري از ابن عباس رضي اهللا عنه

رٍ يفِ ال«فرمود:  وِّ صَ لُّ مُ نَّمَ كُ هَ هُ يفِ جَ بُ ذِّ تُعَ ا فَ سً ا نَفْ هَ رَ وَّ ةٍ صَ ورَ لِّ صُ هُ بِكُ لُ لَ ْعَ   »نَّارِ جيَ

هر كسي كه تصوير مي سازد در آتش است. در قبال هر تصوير براي او جـاني داده  «
يـد: اگـر چـاره اي جـز     گو مي ابن عباس رضي اهللا عنه» شود تا در جهنم عذاب شود. مي

( بكشت و موجودات بي جان را پس تصوير درخ، اين نداري
446F

3(.  
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نَ « يد:گو ميكه  از پيامبر صلي اهللا عليه وسلم رضي اهللا عنه حديث ابي جحيفه عَ أنه لَ

ر وِّ وكِلَهُ و لعن املُصَ   )447F1(»آكل الربا و مُ

 »  دهنده و گيرنده ي ربا و تصوير ساز را لعنت فرمود. پيامبر صلي اهللا عليه وسلم«
كند. ولي  يم تصويرِ جانداران به طور مطلق داللت ميعموم اين احاديث بر تحر

آن گونه كه ابن عباس ، ها آندريا و كوه و امثال ، جان مثل درخت تصوير چيزهاي بي
بر ابن عباس رضي اهللا  گفته جائز است. و هيچ كدام از ياران پيامبر صلي اهللا عليه وسلم

 فتوا را از اين حديث فهميده بود. اين زيرا ابن عباس رضي اهللا عنه ؛ايراد نگرفتند عنه

تُمْ « قْ لَ ا خَ يُوا مَ و از اين گفتار پيامبر صلي اهللا عليه » ايد. زنده كنيد آنچه را ساخته« »أَحْ

يْسَ بِنَافِخٍ « كه فرموده بود: وسلم لَ وحَ وَ ا الرُّ خَ فِيهَ نْفُ لِّفَ أَنْ يَ وادار به دميدن روح در « »كُ

 »يدن ندارند.شود در حالي كه توان دم آن مي
 و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفيق

 )483-1/481( انجمن دائم پژوهشهاي علمي وافتا

 هاي كودكان ] حكم نگهداري عروسك273[

اند. حكم عروسـكها و   فتواها و گفتارها پيرامون وسايل بازي كودكان بسيار شده س:
تـوجهي و اهانـت جـايز     گروهي آن را به شـرط بـي   مجسمه ي حيوانات چيست؟ اينجا

شـمارند. حكـم صـحيح چيسـت؟ حكـم       اي آن را به كلي حرام مـي  دانند و آنجا عده مي
چگـونگي وضـو و نمـاز بـه     ، اعداد، هاي عكس دار براي تعليم حروف استفاده از كارت
 كودكان چيست؟

چـون   وري هـم نگهداري تصاوير موجودات زنده جايز نيست؛ مگر در موارد ضر ج:
كارت شناسايي و گواهينامه رانندگي. همچنين نگهداري تصاوير بـراي بـازي   ، شناسنامه

كودكان و تعليم آنان جايز نيست. زيرا نهي از تصوير و به كارگيري آن عام است. جهت 
 سرگرمي و آموزش كودكان مي توان از ابزار و وسائل ديگري استفاده نمود.  
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داند مردود اسـت.   ها را براي بازي كودكان جايز مي مجسمه گفتار كسي كه استفاده از
هرضي زيرا اين گروه به حديث عروسكهاي عايشه  (، در كودكي ايشان عنْها اللـَّ

448F

استناد  )1
منسـوخ  ، اند. كه در مورد آن حديث گفته شده است كه با احاديث حرمـت تصـوير   كرده

بـه شـكل امـروزي نبـوده انـد. در آن       هـا در آن زمـان   شده و نيز گفته شده كه عروسك
اند و به شـكل   ساخته روزگار عروسكها را با چوب يا پارچه كه عرف زمان آنان بوده مي

نگهـداري عروسـكهاي   ، اند. بنا بر قول راجح ساخته امروزي مجسمه ي حيوان كامل نمي
راحـي  امروزي ناجايز است. اهللا أعلم. زيرا عروسكهاي امروزي به شكلي بسيار دقيـق ط 

يـا   انسـان و حيوان كامل هستند و حركاتي شبيه حركـات   انسانشده اند كه دقيقاً شكل 
 حيوان واقعي دارند.  

 )23-24( ص –) 8( كتاب الدعوة –شيخ فوزان 

 ي تزئينيها مجسمه] حكم 274[

نـه  ، شود و هدف از آن تزئين است ها گذاشته مي هايي كه در خانه حكم مجسمه س:
 عبادت چيست؟

و محـل كـار جـايز      اداره،  ويزان كردن عكس و حيوانات خشك شـده در خانـه  آ ج:
زيرا در اين مورد احاديث ثابتي از پيامبر روايت شده اسـت. از طرفـي ايـن كـار      ؛نيست
اي براي شرك است و مشابهت به خلقت و آفـرينش پروردگـار دارد. و مشـابهت     وسيله

شك شده در منازل و محـل كـار داراي   باشد. نصب حيوانات خ با دشمنان دين اسالم مي
 است. زيادي عوارض و مفاسد

شريعت كامل اسالمي نازل شده است تا مانعي باشد در مقابل راههايي كه منتهـي بـه   
هاي پـنج   عليه السالم بواسطه ي نصب مجسمه شود. شرك در قوم نوح شرك و گناه مي

 نفر از مردان نيكوكار آنان در منازل بود.
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﴿ فرمايد: ر قرآن ميد تعالىاهللا                         

                             ﴾ :۲۳[النوح 

– ۲۴[ 
، »ود«هـاي   بـر نداريـد بخصـوص بـت    و گفتند: دست از معبودان و بت هاي خود «

گروه بسياري را گمـراه كردنـد.    ها آنرا رها نكنيد. و » نسر«و » يعوق«، »يغوث«، »اعوس«
 »بار الها؛ ظالمان را جز ضاللت نيفزا

بنابراين ما موظفيم خود را از مشابهت با اعمال و افعـال منكـر و زشـت كسـاني كـه      
اريم. در حديث صـحيحي از پيـامبر صـلي    برحذر د، عملكردشان منجر به شرك گرديده

الَ « ثابت است كه خطاب به علي بن ابي طالب رضي اهللا عنـه فرمودنـد:   اهللا عليه وسلم

تَهُ  يْ وَّ ا إِالَّ سَ فً ِ ا مُرشْ ً ربْ الَ قَ تَهُ وَ سْ ْثَاالً إِالَّ طَمَ عَ متِ  )449F1(»تَدَ

 »ديدي هموار كن هرا ك اي و هر قبر بر آمده ديدي آن را از بين ببر كه هر تصويري« 

ــه وســلم  ــد: مــي رســول اهللا صــلي اهللا علي مَ « فرماي ــوْ ا يَ ابً ــذَ ــاسِ عَ ــدُّ النَّ ـــأَشَ ةِ الْ يَامَ قِ

ـ ونَ الْ رُ وِّ صَ در » كساني هستند كه تصوير مـي كشـند.   تعالىمعذبترين مردم نزد اهللا « )450F2(»مُ

 صحت اين حديث اتفاق نظر است.
  ت. واهللا ولي التوفيق.در اين زمينه احاديث زيادي روايت شده اس
 )18 – 19( ص –) 1( –كتاب الدعوة  –شيخ ابن باز 

 و پيكر تراشي و كشيدن تصاوير سازي مجسمه] حكم 275[

دانش آموز كالس اول دبيرستان هسـتم و از كـودكي عالقـه وافـري بـه نقاشـي        س:
موجبـات   ام كـه نقاشـي   ام كه تصور آن براي ديگران مشكل بود. حاال آگاهي يافته داشته

تنهـا نقاشـي   ، كند. ولي من وابستگي زيادي بـه نقاشـي دارم   را فراهم مي تعالىخشم اهللا 
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پردازم. تالش زيادي كردم تا نقاشي را تـرك كـنم    نيست بلكه به حكاكي صورت نيز مي
كنم راهي به مـن نشـان دهيـد تـا      كند. خواهش مي ولي شيطان آن را برايم زيبا جلوه مي

 اكي را ترك كنم.بتوانم نقاشي و حك
زيرا پيامبر صـلي اهللا عليـه    ؛كشيدن تصوير و حكاكي موجودات زنده حرام است ج:
 -صورتگران را لعنت فرموده است. وسلم

دُّ الناس عذاباً يوم القيامة« فرمايد:  و مي  )451F1(»إهنم أَشَ

 »  كساني هستند كه تصوير مي كشند. تعالىمعذبترين مردم نزد اهللا « 
: وقت خود را با كارهاي سودمند همچون مطالعه و تجـارت و ديگـر   كنيم توصيه مي

 كارهاي سودآور پركني تا از كارهاي حرام فاصله بگيري.
 و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفيق

 )478 - 477/ 1( انجمن دائم پژوهشهاي علمي وافتا

 آيد مير به دست ] حكم درآمدي كه از راه كشيدن تصاوي276[

خواهم بدانم پولي كه از ايـن راه   كند. مي پدرم از طريق عكاسي كسب درآمد مي س:
 رسد حالل است يا حرام؟ مي

حـرام اسـت و درآمـد حاصـل از آن نيـز حـرام       ، كشيدن تصوير موجودات زنده ج:
ه باشد. اگر درآمدي كه از راه گرفتن و كشيدن عكس به دست آيد معلوم است استفاد مي

بنا به ، نباشدد و اگر با اموال ديگر مخلوط شده و جدا كردنش ممكن باش مياز آن حرام 
 قول راجح استفاده از آن جايز است.

 و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفيق
 )1/489( انجمن دائم پژوهشهاي علمي وافتا

 ها ] حكم داد و ستد مجسمه277[

                                                            
 )2109مسلم  ( – 59509بخاري  ( -1
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ها به عنوان  ي مسلمان جايز است مجسمه فروشي كند و از درآمد مجسمهآيا برا س:
 سرمايه استفاده كند تا بوسيله آن زندگي كند؟

براي مسلمان جايز نيست مجسمه بفروشـد يـا بـه تجـارت آن بپـردازد؛ زيـرا در        ج:
احاديث صحيحي ثابت است كه كشيدن عكس جانداران و ساخت مجسمه و نگهـداري  

مطلق حرام است. بدون شك دادوستد آن باعث رشـد و تـرويج ايـن كـار     از آن به طور 
امـاكن  ، هـا  در خانـه  شود كه كمكي است در جهت كشـيدن تصـوير و نگهـداري آن    مي

 و امثال آن. عمومي
است. مسلمان اجازه ندارد كـه   چيزي حرام شد درآمد حاصل از آن نيز حرام هرگاه 

الزم اسـت خـود را از آن رهـايي    ، گرفتار شـده  از آن امرار معاش كند و اگر در اين كار
 باز گشته و توبه نمايد. اميد است پروردگار او را ببخشد. تعالىبخشد و به سوي اهللا 

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                     ﴾

 ]۸۲[طه: 
ند و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد سپس هدايت شـود  و من هر كه را توبه ك«

 .»آمرزم مي
 و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفيق

 )1/489( انجمن دائم پژوهشهاي علمي وافتا

 سازي مجسمه] حكم 278[

 چيست؟   سازي مجسمهحكم  س:

پيـامبر صـلي اهللا    زيـرا از  ؛ستاگر مجسمه موجودات زنده باشد حرام و ناجايز ا ج:
(ثابت است كه تصوير سازان را لعنت فرمود. عليه وسلم

452F

1(   

                                                            
 ) اين باب گذشت275تخريج اين حديث در فتواي  ( -1
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نْ أَظْلَـمُ « فرمايد: مي تعالىفرموده: اهللا  و ثابت است كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم مَ وَ

ي لْقِ خَ لُقُ كَ ْ بَ خيَ هَ َّنْ ذَ است كه مشابهت بـه خلقـت مـن     فرديتر از  چه كسي ظالم« )453F1(»ممِ

 »كند يم
ايرادي ندارد و درآمد حاصـل از  ، جان باشد اين كار حرام است؛ ولي اگر مجسمه بي 

     آن حالل است. واهللا الموفق.

 28ص  .النبي صلي اهللا عليه وسلم  ةصال صفة لةرسا –شيخ ابن عثيمين 

 ] حكم عروسك سازي براي كودكان279[

سازند و ايـن مسـئله كـه مـا     آيا بين اين مسئله كه كودكان براي خود عروسك ب س:
 براي آنان عروسك بسازيم يا بخريم فرق است؟

سازي كه مشابهت به خلقـت و آفـرينش پروردگـار     به نظر من هر گونه عروسك ج:
حرام است. زيرا اين كار عين صورتگري و تصوير سازي است كه در حرام ، داشته باشد

از نـزد مسـيحيان و غيـر    هاي ساخته شـده كـه    بودن آن شكي نيست. همچنين عروسك
 حرام است.، مسلمانان به دست ما برسد

چيزهـايي  ، در مورد خريد عروسك نيز بايد گفت: بهتـر اسـت بـه جـاي عروسـك      
هـاي   و امثـال آن را بخـريم. سـاخت و يـا خريـد عروسـك       ، ماشين،  دوچرخه، همچون

لي چون چشـم  اعضايي مانند: سر وگردن هستند؛ و داراي كه هرچنداي و پنبه اي  پارچه
ايـرادي نـدارد. ايـن كـار مشـابهت بـا خلقـت و آفـرينش         ، و بيني در آن واضح نيسـت 

 د.شو مينپروردگار محسوب 
 685ص / –فتاوي العقيدة  –شيخ ابن عثيمين 

 ] حكم شغل عكاسي280[

                                                            
 )2111مسلم  (  –) 7559بخاري  ( -1
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را خواندم: هر تصـوير   در صحيح بخاري اين حديث پيامبر صلي اهللا عليه وسلم س:
و حيوان و  انسانام و از  سال به عكاسي مشغول بوده 18مدت  سازي در آتش است. من

قسـمت عكاسـي كـار    ، ديگر موجودات عكس گرفته ام. بنده اكنون در تأسيسات جنگي
گيرم. با ديـدن ايـن    عكس مي، كنم و هر جا نياز به عكس در مجله ي اين اداره باشد مي

خـواهم بـرايم در ايـن     مـي حديث جا خوردم و مرا بسيار ترساند. به اين جهت از شـما  
مين شـده اسـت و   أام از اين راه ت سال زندگي 18مورد فتوا دهيد. با توجه به اينكه مدت 

 درآمد فعلي من نيز از عكاسي است.
و  انسـان : كشيدن و يا گرفتن تصاوير موجودات زنـده اعـم از   اين كه مطلب اول ج:

يـا عكـس    و و پاسـپورت حيوان حرام است. مگر در مواقع ضروري همچون شناسـنامه  
 مجرمان و اشرار كه براي امنيت عمومي خطرناكند.

هاي كسب روزي حالل بسيارند و مسلمان بايد از آن راههـا انتخـاب    راه كه: دوم اين 
 نمايد تا از حرام دوري كند و از كارهاي شك برانگيز پرهيز كند.

براي  دايت و رستگاري رامسئلت داريم امور ما را سامان بخشد و راه ه تعالىاز اهللا  
فرمايـد و از گناهـان شـما درگـذر      به شما توفيق توبه نصـيب  تعالىهموار سازد. اهللا  ما

                نمايد.
 و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفيق

 )1/489( انجمن دائم پژوهشهاي علمي وافتا

 اه] حكم فتوكپي از عكس با دستگ281[

شناسنامه يا پاسـپورت و  ، و بسياري از مواقع در اختيار دارمدستگاه فتوكپي  يك س:
شود تا از آن فتوكپي بگيـرم. بـا توجـه بـه اينكـه هنگـام گـرفتن         ديگر مدارك آورده مي

بـا توجـه   ، شود. آيا در گرفتن فتوكپي فتوكپي از شناسنامه عكس داخل آن نيز فتوكپي مي
بر من نيز گناهي هست؟ بنـده كارمنـدم و شـغلم نيـز گـرفتن       به احاديث نهي از تصوير

 فتوكپي است. اميدوارم حكم اين كار را با دليل برايم توضيح دهيد؟
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پرندگان و امثـال  ، و حيوان انسانكشيدن و گرفتن تصاوير موجودات زنده اعم از  ج:
فقط سـر   خواه كامل باشد يا، آن حرام است. خواه به شكل مجسمه باشد يا غير مجسمه

و صورت باشد. گرفتن فتوكپي نيز از آن حـرام اسـت. مگـر هنگـام ضـرورت همچـون       
 پاسپورت و... مسلمان اجازه ندارد عكاسي را به عنوان شغل انتخاب كند.

 و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفيق
 )1/497( انجمن دائم پژوهشهاي علمي وافتا

 وش دوربين عكاسي] حكم فر282[

شخص مسلماني يك دسـتگاه دوربـين عكاسـي دارد. پـس از آگـاهي از حكـم        س:
او را هدايت كرده است. اگر دوربين خود را بفروشد گناهكار است يـا   تعالىاهللا ، عكس

 نياز دارد. آن خير؟ با توجه به اينكه هنوز دوربين نو است و فرد به پول
ات زنده به طور مطلـق حـرام اسـت. مگـر در     گرفتن و يا كشيدن تصوير موجود ج:

چون پاسپورت و.. لذا فروش دوربين به كسي كه آن را در كار حـرام   موارد ضروري هم
حرام است. فروش آن به كسي كه از جانداران در موارد ضروري عكس ، كند استفاده مي

            جايز است.، دكن ميجان عكس تهيه  گيرد يا از اشياء بي مي
 و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه و سلّم. .هللا التوفيقو با

 )1/490( انجمن دائم پژوهشهاي علمي وافتا

 ] جواز گرفتن عكس در موارد ضروري283[

، گواهينامـه ي راننـدگي  ، شناسـنامه ، مردم در جاهايي همچون كـارت شناسـايي   س:
يـزا مجبورهسـتند از   آزمون ورودي مـدارس و دانشـگاهها و صـدور و    ،تأمين اجتماعي

هايي همچون مسايل فوق جايز است؟ و اگـر   عكس استفاده كنند. آيا عكس در ضرورت
 جايز نيست كارمند اين گونه مشاغل چه كند؟ آيا كار خود را ترك كند يا خير؟

 چون در احاديث صحيح از پيامبر صلي اهللا عليه وسـلم  ؛گرفتن عكس حرام است ج:
لعنـت كـرده و خبـر داده كـه آنـان در      ، تصـوير مـي كشـند   ثابت است كه كساني را كه 
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اي به سوي شرك اسـت و در آن مشـابهت    ترين عذاب هستند. زيرا تصوير وسيله سخت
، چون عكسِ شناسـنامه  است. ولي در موارد ضروري هم تعالىبا خلقت و آفرينش باري 

ا بـه انـدازه   اجـازه ي اسـتفاده از عكـس ر    انسان، اقامت يا امثال آن، سنجش، پاسپورت
ضرورت دارد. اگر شخصي كارمند است و اين كار جزو وظـايف اداري اوسـت و هـيچ    
راه گريزي ندارد يا كارش براي مصالح عمومي سودمند است و مصالح جز بـا آن انجـام   

 در حد ضرورت اجازه دارد. تعالىشدني نيست. بنا به گفته اهللا 

﴿فرمايد:  مي تعالىاهللا                     ﴾

 ]۱۱۹[األنعام: 
 . »بيان كرده است مگر اين كه ناچار باشيد، آنچه را بر شما حرام بوده تعالىو اهللا «

 و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه و سلّم. .و باهللا التوفيق
 )1/494( انجمن دائم پژوهشهاي علمي وافتا

 ] موميايي و خشك كردن حيوانات حرام است284[

چون كبوتر و شاهين در بازارها براي زيبايي يا سوغات  پرندگان خشك شده هم س:
آفريده است و با اين كـار   تعالىرسد. با توجه به اين كه اين پرندگان را اهللا  به فروش مي

 آن در خانه چيست؟ . بفرماييد حكم قرار دادنآيد ميبه وجود ن ها آنهيچ تغييري در 
اين كار در حكم تصوير نيست و مشابهت با خلقت و آفرينش پروردگار نـدارد و   ج:

اگـر  ، هاي نهي شده نيست. نگهداري پرندگان خشـك شـده   در حكم نگهداري از عكس
سـت. اگـر حـرام گوشـت     ها آنهدر دادن و ضايع كـردن گوشـت   ، حالل گوشت باشند

در  تلف كردن پرنده اي اسـت كـه مـي تـوان از آن    ، ريمانند: انواع پرندگان شكا، باشند
اسراف و تبـذير  ، از طرفي هزينه ي خشك كردن اين پرندگان .استفاده نمود موارد ديگر

به شمار مي رود و مقدمـه اي اسـت بـراي مجسـمه گـذاري در منـازل كـه بايـد از آن         
 جلوگيري نمود.

 صحبه و سلّم. و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله و .و باهللا التوفيق
 )493، 1/494( انجمن دائم پژوهشهاي علمي وافتا



 

 

 

 

 

 

 :فصل هشتم
 و السالم و اوليا هانبيا عليهم الصال



 

هصلَّى ] پيامبر285[  بعد از وفات علَيه وسلَّم اللـَّ

هصلَّى  : آيا روح پيامبر1س رگشته بعداز وفات در قبر مبارك به بدن ب علَيه وسلَّم اللـَّ
، بـاالترين مقـام)  ( در اعلـي عليـين   ايشـان است و حياتي همانند حيات دنيوي دارد؟ يـا  

 دارد؟، حياتي مخصوص عالم برزخ
هصلَّى  : پيامبر ما محمد2ج در قبرش زنده است. اما زنـده بـودني كـه     علَيه وسلَّم اللـَّ

لَّى   ول اهللانواع نعمتها را براي رسـ  تعالىمخصوص عالم برزخ است. اهللا  صـ ـه ه   اللـَّ لَيـع
لَّمسمهيا كرده است و اين نعمتها جزاي اعمال پاكي است كه در دنيا انجام داده اسـت  و ،

هصلَّى  درود و سالم پروردگار بر او باد! روح پيامبر لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـبـه جسـد مبـارك     ع
نـد. و از طرفـي روح ايشـان بـا     ايشان بر نگشته است و حياتي مانند حيات دنيـوي ندار 

جسد مبارك همانند حيات روز قيامت ارتباطي ندارد؛ بلكه داراي حيات برزخي هسـتند  
 كه حالتي است بين زندگي اين دنيا و زندگي آخرت.

 شود كه پيامبر همانند پيامبران پيشين فوت كرده است. با اين توضيح روشن مي

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                             

 ﴾۳۴: ياءألنب[ا[  

جاويـد   هـا  آن، آيا اگرتو بميري، ي جاودانگي قرار نداديمانسانپيش از تو براي هيچ «
 »خواهند بود؟

﴿ فرمايد: و مي                       ﴾

٢٧ - ٢٦: مان[الرح[  
) و تنها ذات ذوالجـالل  26( شوند زمين) هستند فاني مي( ي كساني كه روي آن همه«

 »ماند و گرامي پروردگارت باقي مي

﴿ فرمايد: و نيز مي       ﴾ :۳۰[الزمر[ 

 .»نيز خواهند مرد ها آنميري و  تو مي«
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هصلَّى  مانند اين آيات كه بيانگر وفات پيامبر هستند. همچنـين غسـل    علَيه وسلَّم اللـَّ
هرضي دادن و كفن نمودن و نماز خواندن صحابه  لَّى   بر پيـامبر  عنْهم اللـَّ صـ ـه ه   اللـَّ لَيـع

لَّمسبيانگر وفات ايشان است. و 
هى صلَّ اگر پيامبر لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـحيـاتي هماننـد حيـات ايـن دنيـا      ، بعـد از وفـات   ع

هرضي صحابه ، داشت مي دادند؛ آن طـوري   اين اعمال را براي ايشان انجام نمي عنْهم اللـَّ
 دادند. كه با ديگر مردگان انجام مي

هرَضي فاطمه بود پدرش وفـات  ارث پدرش را درخواست كرد. چون معتقد  عنْها اللـَّ
ي   يـك از صـحابه بـا نظريـه ي فاطمـه      كرده است و در اين مسئله هيچ ضـر ـه ا  اللـَّ نْهـع 

هرضي  و ابوبكر، مخالفت نكردند ثُـون«در جواب او گفت:  عنْه اللـَّ ورَ  »بـأن األنبيـاء ال يُ

(گذارند). انبياء ارث به جا نمي(
454F

1( 
بعد از پيامبر كـه زمـام امـور را بـه دسـت      اصحاب بر انتخاب خليفه براي مسلمانان 

هرضي  بگيرد اتفاق كردند و اين اتفاق با انتخاب ابوبكر به عنوان خليفه به اتمـام   عنْه اللـَّ
هصلَّى  رسيد. اگر پيامبر  اصـحاب ، بود همانند زندگاني ايـن دنيـا   زنده مي علَيه وسلَّم اللـَّ

 يضره هصلَّى  پيامبر بر فوت عنْهم اللـَّ  كردند. به اين نحو اجماع نمي علَيه وسلَّم اللـَّ
هرضي  در عهد خالفت عثمان و علي بـا ايـن   ، ها و مشكالت زياد شـد  فتنه عنْهم اللـَّ

 سـر قبـر پيـامبر   ، حال كسي از آنان جهت مشورت براي دستيابي به يك راه حل مناسب
هصلَّى  هصلَّى  نرفتند. اگر پيامبر معلَيه وسلَّ اللـَّ لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـحيـاتي  ، بعـد از وفـات   ع

هرضي  اصحاب، داشت همچون حيات اين دنيا مي در مشورت با ايشان جهـت   عنْهم اللـَّ
نياز شديدي به يك راه حل مناسب  ها آندر حالي كه ، كردند رفع مشكالت كوتاهي نمي

هصلَّى  نجات يابند. روح پيامبر، را احاطه كرده بود ها آنه داشتند تا از بحراني ك علَيه  اللـَّ
لَّمسوسيله«در اعلي عليين جا دارد و پروردگار » باشد كه بهترين مخلوق خداوند مي« و «

 باشد به ايشان عطا كرده است. را كه باالترين مقام در بهشت مي
                                                            

 3039) اصل حـديث در بخـاري   34(  1/231حديث پيامبر با همين لفظ دار قطني در العلل آورده است  -1

قَة)با لفظ   1761 – 1757مسلم  – دَ كنَا صَ ، ما تَرَ ثُ  روايت شده است. (النُورَ
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هصلَّى  : آيا اگر شخصي پيامبر2س لَّى   را صدا بزند و يا بـر پيـامبر   علَيه وسلَّم اللـَّ صـ
ه هصلَّى  پيامبر، درود بفرستد علَيه وسلَّم اللـَّ در قبر مبارك مي شنود؛ زيرا  علَيه وسلَّم اللـَّ

ته«در روايتي چنين آمده است:  عْ ـمِ ي سَ ِ نْدَ قَربْ َّ عِ يلَ ىلَّ عَ نْ صَ بـر  هر كس كنار قبـرم  « »...مَ

 حديث فوق صحيح است يا ضعيف يا موضوع؟...» .شنوم من درود بفرستد مي
 شنوند. نمي : اصل كلي اين است كه مردگان صداي زندگان را2ج

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا             ﴾ :۲۲[فاطر[  

 »اند برساني ر خفتهتواني سخن خود را به گوش آنان كه در گو و تو نمي«
هصلَّى  هيچ دليلي در قرآن و سنت وجود ندارد كه ثابت كند پيامبر  علَيه وسلَّم اللـَّ

را به عنوان يك ويژگي خاص بشنود. بلكه در احاديث اين مسئله  ها انسانصدا و نداي 
هصلَّى  از پيامبر چه دور چه ، كجاثابت است كه هر شخصي از هر  علَيه وسلَّم اللـَّ
هصلَّى  بر پيامبر، نزديك هصلَّى  درود بفرستد آن درود به پيامبر علَيه وسلَّم اللـَّ علَيه  اللـَّ
لَّمسد. علي بن حسين بن عليشو ميرسانيده   و  يضره شخصي را ديد كه از  عنْهم اللـَّ
رود و در آنجا دست  مي، استوسلَّم علَيه  اللَّـهصلَّى  اي كه مشرف به قبر پيامبر دريچه

هرضي  علي، كند به دعا بلند مي آيا براي شما حديثي ( او را نهي كرد و گفت: عنْهم اللـَّ
هصلَّى  را بازگو نكنم كه پدرم از جدم رسول اهللا شنيده است؟ ايشان  علَيه وسلَّم اللـَّ

وا قَ «فرمودند كه:  ذُ تَّخِ اال تَ يدً ي عِ ِ ا، ربْ بُورً مْ قُ يُوتَكُ ال بُ نِي ، وَ بْلُغُ مْ يَ كُ لِيمَ إِنَّ تَسْ لیَّ فَ لُّوا عَ صَ وَ

نْتُمْ  نَامَ كُ يْ  »أَ

هايتان را به قبرستان تبـديل كنيـد و    قبر مرا عيدگاه و محل تجمع قرار ندهيد و خانه«
(رسانند). به من درود بفرستيد؛ زيرا درودتان را به من مي

455F

1( 

ته«د اشاره در سؤال حديث مور عْ مِ ي سَ ِ نْدَ قَربْ َّ عِ يلَ ىلَّ عَ نْ صَ ا ، مَ َّ بعيدً يلَ ىلَّ عَ نْ صَ مَ وَ

ته لِّغْ  )456F2(»بُ
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شنوم و هر كس از راه دور به مـن درود   مي، [هر كس كنار قبرم به من درود بفرستد 
    رسانند] بفرستد به من مي

يد: ايـن حـديث را كـه بـه     گو مياز ديدگاه محققان و علما ضعيف است. ابن تيميه  
 دهند دروغ است. اعمش نسبت مي

هرضي  ابو هريره، اما روايت ابو داوود كه با سند حسن هصلَّى  از پيامبر عنْه اللـَّ  اللـَّ

لَّمسو هلَيدَّ «كند كه:  روايت مي ع َّ إِالَّ رَ يلَ لِّمُ عَ سَ دٍ يُ نْ أَحَ ا مِ تَّ  اللَّـهُ مَ ي حَ وحِ َّ رُ يلَ يْهِ عَ لَ دَّ عَ ى أَرُ

مَ  الَ  )457F1(»السَّ

گردانـد تـا جـواب     هر كس به من سالم بفرستد خداوند روحم را به جسدم بـر مـي  (
 سالم او را بدهم). چند توجيه دارد.

لَّى   در اين حديث به صراحت بيان نشده است كه پيـامبر  اول: صـ ـه لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـع 
سـالمِ  ، رود كـه مالئكـه   شنود؛ بلكـه احتمـال مـي    بطور مستقيم سالم فرد مسلمان را مي

هصلَّى  مسلمان را به پيامبر  دهند. برساند و ايشان جواب  علَيه وسلَّم اللـَّ
ـه صلَّى  حتي اگر فرض كنيم كه پيامبر دوم: لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـسـالم فـرد مسـلمان را     ع

 ا هم بشنود.اش اين نيست كه دعا و نداي او ر الزمه، شنود مي
هصلَّى  : آيا صدا كردن و به كمك خواستن پيامبر3س در مشـكالت و   علَيه وسلَّم اللـَّ

 شود يا خير؟ شرك محسوب مي، ها از نزديك قبر ايشان و يا از دور مصيبت
هصلَّى  : صدا زدن و به كمك خواستن پيامبر3ج بعـد از مـرگ ايشـان     علَيه وسلَّم اللـَّ
برابر است ، كند شرك اكبراست و شخص را از دين خارج مي، ها شكالت و مصيبتدر م

هصلَّى  كه اين كمك خواستن كنار قبر پيامبر كه  باشد يا از جاي. مانند اين علَيه وسلَّم اللـَّ
هصلَّى  بگويد: اي رسول اهللا .. و .وگم شده ي مـرا برگـردان   ، مرا شفا بده علَيه وسلَّم اللـَّ

 ها. امثال اين

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا               ﴾ :۱۸[اجلن[ 
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 .»و مساجد از آن اهللا است پس با اهللا كسي را نخوانيد«

﴿ فرمايد: و مي                         

            ﴾ :۱۱۷[املؤمنون[ 

مسلماً هـيچ دليلـي بـر آن نخواهـد داشـت؛      ، و هر كس معبود ديگري با اهللا بخواند«
 . »به يقين كه كافران رستگار نخواهند شد، حساب او نزد پروردگارش خواهد بود

﴿ فرمايد: و مي                          

                         

                                 

                     ﴾ :۱۴ – ۱۳[فاطر[ 

حاكميــت از آن اوســت. وكســاني را كــه جــز او ، پروردگــار شــما، ايــن اســت اهللا«
را بخوانيـد   هـا  آن) اگـر  13( خوانيد حتي به اندازه پوست نازك خرما مالك نيسـتند)  مي

و روز قيامـت شـرك   ، ينـد گو مـي شنوند و اگر بشنوند به شما پاسخ ن صداي شما را نمي
   .»سازد و هيچ كس مانند خداوند تو را با خبر نمي شوند شما را منكر مي

هصلَّى  : الف) كدام درود كنار قبر پيامبر4س فضـيلت بيشـتري دارد؟    علَيه وسلَّم اللـَّ

ي  بـا كلمـه   »اللهم صل عيل حممد و عيل آل حممد«يا  »الصالة و السالم عليك يا رسول اهللا«

 طلب كردن و خواستن؟
ـه صلَّى  ب) آيا پيامبر س: لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـبـه شخصـي كـه كنـار قبـر ايشـان درود        ع

 كند؟ فرستد نگاه مي مي
هصلَّى  ج) آيا پيامبر س: براي جواب سالم كسي از اصحاب يا اولياي  علَيه وسلَّم اللـَّ

 كرام دستش را از قبر بيرون كرده است؟
ر الفـاظ مشخصـي بـراي درود فرسـتادن     : الف) تا آنجا كه من اطالع دارم از پيامب4ج

الصالة و «لذا جايز است در هنگام زيارت قبر مبارك با لفظ ، كنار قبر ايشان ثابت نيست
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اللهم صل عيل حممد و عـيل ال حممـد كـام «و يا درود ابراهيمي  »السالم عليك يا رسول اهللا

 درود بفرستد. »....صليت

 بقيه اهل قبرستان درود فرستد.البته بهتر است كه با جمله خبري همانند 
هرضي  ابن عمر هصلَّى  ما هنگام زيارت قبر پيامبرعنْه اللـَّ گفت:  مي علَيه وسلَّم اللـَّ

تَاه، السالم عليك يا أبابكر، السالم عليك يا رسول اهللا« سپس بر ، »السالم عليك يا أبَ

(گشت مي
458F

1(. 
هلَّى ص ج ب: در قرآن و احاديث صحيح پيامبر بيان نشـده اسـت كـه     علَيه وسلَّم اللـَّ

هصلَّى  نديدن پيامبر، بيند. اصل آيد مي كسي را كه كنار قبرشان مي لَّم  اللـَّ سـو هلَياسـت   ع
 ديدن را ثابت كند.، مگر دليل شرعي از قرآن يا حديث

هصلَّى  پيامبر، اصل كلي در مورد مردگان ج: .... عدم تحرك در قبـر  .و سلَّمعلَيه و اللـَّ
هصلَّى  همانند دراز كردن دست يا حركت ديگري. و اين مسئله كه پيامبر، است علَيه  اللـَّ
لَّمسدراز كرده باشد؛ صحيح نيست  دستش را به طرف كسي كه بر او سالم كرده است و

 اين وهم و تخيل است و اساس درستي ندارد.
 ي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلموباهللا التوفيق. و صل

 )167، 3/171( انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

هصلَّى  ] پيامبر286[  با روح و جسد به معراج رفته است علَيه وسلَّم اللـَّ

هصلَّى  : آيا معراج پيامبر1س از مسجد االقصي بـه آسـمان بـا روح و     علَيه وسلَّم اللـَّ
 كه فقط با روح بوده؟ با دليل توضيح دهيد؟ م هر دو همراه بوده يا اينجس

لَّى   اهل سنت و جماعت اين است كه سير شبانه پيـامبر  ي عقيده: 1ج صـ ـه ه   اللـَّ لَيـع
لَّمساز مسجد الحرام به مسجد االقصي با روح و جسد هر دو بوده است. و 
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﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                 

        ﴾ :۱[اإلسراء[ 

اش را در يك شب از مسجد الحرام به مسجد االقصـي   پاك و منزه معبودي كه بنده«
 .»برد

 شود. بنده اش) اسمي است كه شامل روح و جسد هر دو مي، عبد(كلمه 
با روح و جسد هـر دو   ها آناو را از مسجداالقصي تا آسم تعالىلت اهللا و با همين حا

در اين مورد احاديث زيادي را ابن كثير و ديگر مفسرين در تفسير ايـن  ، بلند كرده است
 اند. آيه ذكر كرده

 وباهللا التوفيق. و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم
 3/267انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

هصلَّى  : آيا اسراء و معراج پيامبر2س  در بيـداري بـوده؟ وآيـا پيـامبر     علَيه وسلَّم اللـَّ
هصلَّى   پروردگارش را ديده است ؟ علَيه وسلَّم اللـَّ
هصلَّى  : اسراء و معراج پيامبر2ج ي شرعي در حالت بيداري  طبق ادله علَيه وسلَّم اللـَّ

هصلَّى  مبربوده و پيا پروردگارش را طبق قول جمهور اهل سنت با چشـم   علَيه وسلَّم اللـَّ
 خود نديده است.

 وباهللا التوفيق. و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم
 266، 3/267انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 فرد مسلمان در مورد عيسي عليه السالم ي عقيده] 287[

 عليه السالم از ديدگاه قرآن و احاديث صحيح زنده است يا مرده؟ عيسي س:

 تعـالى اند كه عيسي عليه السالم زنده اسـت و اهللا   جمهور اهل سنت بر اين عقيده ج:
هصلَّى  آيد و مطابق شريعت محمد او را به آسمان برده است. در آخر الزمان مي علَيه  اللـَّ

 لَّمسدهـد. نصـوص    و مردم را به حقانيت خويش دعوت مي كند در جهان حكومت ميو
 كند. قرآن و سنت همين حقيقت را تأييد مي
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﴿ فرمايد: در رد افتراء يهود بر عيسي عليه السالم مي تعالىاهللا           

                               

                                      

               ﴾ :۱۵۸ – ۱۵۷[النساء[ 

در »پيامبر اهللا را كشتيم!، مسيح عيسي بن مريم عليه السالم، ما«و گفتارشان كه: «
مشتبه شد. وكساني كه  ها آنو نه بر دار آويختند؛ لكن امر بر ، حالي كه نه او را كشتند

از آن در شك هستند و به آن علم ندارند و تنها از ، قتل) او اختالف كردند( در مورد
باال برد. و اهللا ، و قطعاً او را نكشتند بلكه اهللا او را بسوي خودكنند  گمان پيروي مي

 . »توانا و حكيم است، تعالى
كـه مـا عيسـي عليـه السـالم را كشـتيم و بـه صـليب         ، اين تصور يهـود را  تعالىاهللا 
دهد كه خداوند او را بـه لطـف و مرحمـت خـويش بـه       كند و خبر مي رد مي، ايم كشيده

هاي خويش خوانده است! كه بـه هـر    ي از نشانهها آناين را نش آسمان بلند كرده است و
 دهد. آيات زيادي در اين زمينه نازل شده است. كس بخواهد مي

﴿ استدالل مورد نظر در آيه       ﴾  جهـت تحقـق    تعـالى اين است كه اهللا

با روح و جسد بلند كـرده   مبتني بر قتل و به دار آويختن مسيح) او را(    ابطال گمان يهود
شـود؛ و بلنـد كـردن روح بـه      است. چون كشتن و به دار آويختن براي جسد محقق مي

تنهايي با ادعاي يهود مبني بر قتل و صلب يهود نسبت بـه مسـيح عليـه السـالم منافـات      
بلكه بلنـد نمـودن روح بـا    ، كند گمان يهود را باطل نمي، پس تنها بلند كردن روح، ندارد
نصـرت وتكـريم پروردگـار    ، قـدرت ، د. بنابراين عزتكن ميادعاي يهود را باطل ، جسم

و در آخر آيه به اين امر ، نسبت به هر يك از پيامبرانش كه بخواهد مقتضي اين امر است

﴿، اشاره شده است      ﴾ » عزيز و حكيم است تعالىاهللا«. 
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﴿ اهللا تعالي فرموده است:                        

         ﴾ :۱۵۹[النساء[ 

[مسيح] ايمان       و هيچ يك از اهل كتاب نيست؛ مگر آنكه پيش از مرگش به او «
 .»بودگواه خواهد  ها آنو روز قيامت بر ، آورد مي

خبر داده است كه تمام اهل كتـاب بـه زودي قبـل از وفـات عيسـي عليـه        تعالىاهللا 
آورند. اين مسئله هنگام نزول عيسـي عليـه السـالم در آخرالزمـان      السالم به او ايمان مي

هصلَّى  جهت بر پايي عدالت و دعوت به اسالم و آيين محمدي لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـمحقـق   ع
باحث بعدي حديث نزول عيسي عليـه السـالم بـه طـور كامـل شـرح داده       شود. در م مي

 خواهد شد.
پس ايمان اهل كتاب به عيسي عليه السالم قبل از وفات ايشان مفهومي اسـت كـه از   

رسد. چون آهنـگ كـالم در مـورد نظريـه ي يهـود       اين آيه در مرحله ي اول به ذهن مي
ا وي و نجات عيسـي عليـه السـالم طبـق     عيسي عليه السالم و برخورد ايشان ب ي بارهدر

، بـه «باشد. پس رجوع دو ضـمير   مي ها آنو ناكام ماندن كيد  تعالىسنت تغيير ناپذير اهللا 
 گردد. به طرف عيسي عليه السالم براي رعايت آهنگ كالم تعيين مي» موته
هرضي  از ابوهريره  هصلَّى  روايت است كه پيامبر عنْه اللـَّ  فرمود: يه وسلَّمعلَ اللـَّ

طًا« سِ قْ امً مُ كَ مَ حَ يَ رْ مُ ابْنُ مَ لَ فِيكُ نْزِ نَّ أَنْ يَ كَ يُوشِ هِ لَ ى بِيَدِ سِ  نَفْ ذِ الَّ لِيبَ ، وَ َ الصَّ رسِ يَكْ تُلَ ، فَ قْ يَ وَ

ـ يرَ الْ نْزِ عَ ، خِ يَضَ ـوَ ةَ الْ يَ زْ يضَ ، جِ فِ يَ ـوَ دٌ الْ هُ أَحَ بَلَ قْ تَّى الَ يَ لُ حَ  »امَ

آيد و به عنوان  ه جانم در دست اوست به زودي فرزند مريم فرود ميقسم به ذاتي ك«
رساند و جزيه را بر اهل كتاب  شكند و خوك را به قتل مي صليب را مي، حاكمي عادل

د كه شو ميشود. به نحوي كه فقيري پيدا ن اندوخته ي بيت المال زياد مي، كند تعيين مي
هرضي  هريرهدر ادامه ابو » ، وجوهات شرعي را قبول كند يد: اين آيه را گو مي عنْه اللـَّ
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  ﴿ بخوانيد:                 ﴾ :هيچ يك « ]۱۵۹[النساء

  )459F1(»آورد ايمان مي )مسيح( از اهل كتاب نيست؛ مگر آن كه پيش از مرگش به او

هاصلَّى  در روايتي ديگر پيامبر مْ ابْـنُ «فرمايد:  مي علَيه وسلَّم للـَّ يكُ لَ فـِ ا نَزَ تُمْ إِذَ نْ يْفَ أَ كَ

مَ  يَ رْ مْ  مَ ـنْكُ مْ مِ كُ امُ إِمَ تان چگونه خواهد بود آن زماني كه عيسي بن مريم در ميـان   حال« »وَ

 )460F2(»تان از خودتان باشد. شما فرود آيد و امام
هرضي  در حديث صحيح ثابت است كه جابر بن عبداهللا هصلَّى  از پيامبر عنْه اللـَّ  اللـَّ

لَّمسو هلَيىلَ « شنيده است كه فرمود: ع ينَ عَ رِ تِي ظَاهِ نْ أُمَّ ة مِ ائِفَ ال طَ زَ ـالَ تَ م الْ وْ قّ إِىلَ يَ حَ

ـ ةالْ يَامَ جنگند و اين تا  هميشه گروهي از امت من هستند كه به خاطر حقيقت مي« »قِ

م: تعالَ عليه السالم فينزل عيسى بن مريم «د. در ادامه فرمود: قيامت ادامه دار هُ فيقول أمريُ

لِّ لنا ةَ اهللاِ هذه األمة، فيقول: ال، صَ مَ م عىل بعضٍ أمراء؛ تَكرِ كُ  »إن بعضَ

يد: بيا تا به گو ميآيد و امير مسلمانان به عيسي  عيسي بن مريم عليه السالم فرود مي«
يد خير؟ بعضي از شما گو مينيم. عيسي بن مريم عليه السالم شما اقتدا كنيم و نماز بخوا

 )461F3(»براي اين امت است تعالىبر بعضي ديگر امير هستيد. اين اكرام اهللا 
 اين احاديث بر نزول عيسي عليه السالم در آخرالزمان و بر اجراي شريعت محمـدي 

هصلَّى  ر زمان نزول عيسي عليه السالم امام داللت دارد و همچنين اينكه د علَيه وسلَّم اللـَّ
 اين امت از ميان خود امت خواهد بود.

لَّى   با بيان اين مطالب در خصوص ختم نبوت سيدنا محمـد  صـ ـه لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـو  ع
 محمـد «اي  شود كه بـدون هـيچ شـبهه    نزول عيسي عليه السالم در آخرالزمان روشن مي

هصلَّى  چرا كه عيسي عليه السالم شريعت مسـتقلي  ». خاتم پيامبران است معلَيه وسلَّ اللـَّ
هصلَّى  آورد؛ بلكه مطابق شريعت محمد را نمي  حكومت خواهد كرد. علَيه وسلَّم اللـَّ

                                                            
 )155مسلم  ( –) 3449بخاري  ( -1
 )155مسلم  ( – )3449بخاري  ( -2
 )156مسلم  ( -3



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   674 
  
دهـد و هـر    هر آنچه كـه بخواهـد انجـام مـي    ، امر خداوند است در اول و آخر، امر 

كنـد و او عزيـز و    داوند را كسي تعقيب نميحكم خ، كند حكمي را كه بخواهد اراده مي
 حكيم است.

هر كس بر اين باور باشد كه عيسي عليه السالم به قتل رسيده و يا به صليب كشيده 
علَيه  اللَّـهصلَّى  كافر است چون مخالف نص صريح قرآن و احاديث صحيح پيامبر، شده

لَّمساوند عيسي عليه السالم را آنگاه كه است. هر كس از مسلمانان معتقد باشد كه خد و
به موت ، كشيدند و مصمم بودند كه وي را به دار بزنند يهود براي قتل وي نقشه مي

راند و سپس او را بلند كرده از جماعت مسلمانان بيرون شده و راه حقيقت را  حقيقي مي
ا به ها ر گم كرده است. چون با نص قرآن و حديث صحيح مخالفت دارد چيزي كه اين

 ﴿ فرمايد: فهم اشتباه كشانده است اين آيه قرآن است كه خداوند مي    

                   ﴾ :۵۵[آل عمران[ 

بـاال  دهم و بـه سـوي خـود     فرمايد: من تو را وفات مي هنگامي كه اهللا به عيسي مي«
 .»سازم پاك مي، برم و تو را از كساني كه كافر شدند مي

اند. با اين تفسير اين گروه در مقابل نظريه صحيح  كلمه توفي را به مردن ترجمه كرده
عيسي عليه السالم را از زمين و ، برداشتن خداوند گذشتگان قرار گرفتند كه اين آيه را به

 كنند. تفسير مي »ارزنده و نجات دادن او از كف، بلند كردنش
جـز   اي بندي كنيم بـه نتيجـه   اگر بخواهيم ميان نصوص قرآن و احاديث صحيح جمع

، بلند كردن عيسي عليه السالم زنده و آمدنش در آخرالزمـان و ايمـان اهـل كتـاب بـه او     
ي   رسيم. روايت ابن عباس نمي ضـر ـه بـه مـردن صـحيح    » تـوفي « مـا در تفسـير  عنْه اللـَّ
علي بن ابو طلحه است كه از ابن ، ون اين روايت منقطع است و در سند آنباشد؛ چ نمي

هرضي  عباس ي   بلكه با واسطه از ابن عبـاس ، ما نشنيده استعنْه اللـَّ ضـر ـه مـا  عنْه اللـَّ
، كند را به مردن معني مي» توفي»روايت كرده است. و نيز روايت وهب بن منبه يماني كه

معنعن بودن روايت ابن اسـحاق و همچنـين مـدلس و مجهـول     صحيح نيست. علت آن 
 بودن اين روايت است.
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كنـد   كند بلكه اين چنين تفسير مـي  به هر حال اين تفسير احتمال وفات را منتفي نمي
كنـد:   از زمـين بلنـد كـرد و بيـان مـي     ، كه: خداوند عيسي عليه السالم را با روح و بـدن 

راند  اينكه به خواب رفت بلند كرد و بعد از رفع ميخداوند عيسي عليه السالم را بعد از 
 كند. و در آخرالزمان نزول مي

بلكه فقط دو احتمال را به هم مرتبط ، چون واو موجود در آيه مقتضي ترتيب نيست
تفسيري مورد قبول است ، كند. زماني كه در مورد يك آيه دو نوع تفسير موجود باشد مي

ت داشته باشد. به اين صورت ما ادله را جمع آوري ي ديگري مطابق كه با ظاهر ادله
روش آگاهان ، كنيم و اين كنيم و آيات متشابه قرآن را با آيات محكم قرآني تفسير مي مي

انديشان و اهل باطل كه هميشه به دنبال آيات متشابه قرآن هستند  در علم نه روش كج
به همين روش در مورد  است.، تا براي فتنه جويي خود توجيه و تأويلي پيدا كنند

﴿ اختالف مفسرين در مورد اين آيه                 

  ﴾... نشينيم. به قضاوت مي 

 واجب است اين آيه را طوري تفسيركنيم كه آهنگ كـالم و احاديـث صـحيح پيـامبر    
هصلَّى  ورد نزول عيسي عليه السـالم در آخرالزمـان مطابقـت داشـته     در م علَيه وسلَّم اللـَّ

 باشد تا هدف گوينده محقق شود.
اگر از آهنگ كالم و سـياق و سـباق آيـه و قصـد گوينـده و احاديـث وارده در ايـن        

هيچ اهل كتابي نيست؛ مگـر اينكـه   «آيد:  موضوع صرف نظر كنيم ترجمه اين طور در مي
اين ترجمه با ظاهر آيـات  » آورد عليه السالم ايمان ميقبل از مردنش به خداوند و عيسي 

ايـن همـان   ، و داليل عقلي و نقلي كه در مورد عيسي عليه السـالم آمـده مخالفـت دارد   
 كند: گري اهل باطل است كه قرآن به آن اشاره مي فتنه جويي و فتنه

﴿                         
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       ﴾ :۷[آل عمران[ 

كـه قسـمتي از آن آيـات    ، او كسي است كه اين كتاب آسماني را بر تـو نـازل كـرد   «
و قسـمتي از آن متشـابه   ، باشـد  كه اساس اين كتاب مـي ، صريح و روشن است» محكم«

انگيزي كننـد   شان انحراف است به دنبال متشابهات اند تا فتنه كه در قلوب ها آناما  است.
 هـا  آن  در حالي كه تفسـير ، طلبند براي آن مي» نادرستي«سازند و تفسير و مردم را گمراه 

  كه بـه دنبـال درك اسـرار آيـات قرآننـد)      ها آن(دانند  را جز خدا و راسخان در علم نمي
همه از طرف پروردگـار ماسـت و جـز صـاحبان     ، ما به همه آن ايمان آورديم يند:گو مي

 »شوند عقل متذكر نمي
، كشيدند آنگاه كه يهود بر عليه او نقشه مي، قدند: خداوند عيسي رااما كساني كه معت 
گردد!  راند از دو حال خارج نيست يا بايد اعتراف كند كه عيسي در آخرالزمان بر مي مي

چون احاديث صحيح در اين مورد وجود دارد و يا اينكه منكر نزول عيسي در آخرالزمان 
وي) يك مرحله موت (الزمان كنند بايد براي باشد! اگر اعتراف به نزول عيسي در آخر

هنگام حيله يهود و بلند كردنش به آسمان سپس حيات ، بعداً موت، سپس حيات در دنيا
، براي نزول در آخرالزمان بعداً موت و بعد حيات هنگام حشر ثابت كند كه اين مراحل

 ﴿ فرمايد: مخالف با نص قرآن است كه مي          

               ﴾ :۲۸[البقرة[ 

اجسـام بـي روحـي)     ( شويد؟ در حالي كه شما مردگـان  چگونه به خداوند كافر مي«
كنـد   نده مـي و بار ديگر شما را ز، ميراند و او شما را زنده كرد و سپس شما را مي، بوديد

 .»شويد سپس به سوي او باز گردانده مي

﴿ يند:گو مي ها آن                                

      ﴾ :۱۱[املؤمن[ 
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ار زنـده كـردي و اكنـون بـه گناهـان خـود       راندي و دو ب پروردگارا! مارا دو بار مي«
 .»وجود دارد» از جهنم«معترفيم. آيا راهي براي خارج شدن 

اين علنـا مخـالف احاديـث     و اگر منكر نزول عيسي عليه السالم در آخرالزمان باشند
كه داللت بر نـزول عيسـي عليـه السـالم و      مورد قبول جمهور مسلمانان است)(صحيح 

قتل خنزير و شكسـت صـليب دارد. در هـر دو حالـت راه     دعوتش به حق و حكمت و 
، گريزي ندارند؛ مگر آنكه معتقد برآنچه كه عقيده اهل سـنت و جماعـت بـر نجـات اهللا    

عيسي عليه السالم را از كيد يهود و بلند كردنش با روح و جسـد و نـزول عيسـي عليـه     
 باشند.، السالم در آخرالزمان و حكم بر شريعت عدل الهي است

 هللا التوفيق. و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلموبا
 219-3/222انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] سئواالتي در مورد خضر عليه السالم288[

دهد؟ و كساني را كه گم  نگهباني مي ها آندر درياها و بياب : آيا خضر عليه السالم1س
 كند؟ شوند كمك مي مي

لَّى   ت كه خضر عليه السالم قبل از رسـالت پيـامبر  : قول صحيح اين اس1ج صـ ـه  اللـَّ
لَّمسو هلَيفوت كرده است. ع 

﴿ فرمايد: خداوند مي                           

 ﴾٣٤ياء: [األنب[  

كه  ها آنوانگهي (يي جاودانگي قرار نداديم؛ ها نانسانيز) براي هيچ ( پيشاپيش از تو«
 »جاويد خواهند بود؟، آنان، آيا اگر تو بميري كشند؛ انتظار مرگ تو را مي

لَّى   كه خضر عليه السالم زنده بـوده تـا پيـامبر    بر فرض اين صـ ـه لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـرا  ع
به يك مدت زمان مشخصـي   مالقات كند روايات دال بر اين است كه بعد از فوت پيامبر

 فوت كرده است.



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   678 
  
هصلَّى  پيامبر  ـةِ « فرمايد: مي علَيه وسلَّم اللـَّ ائَ أْسِ مِ إِنَّـه علـی رَ هِ؟ فَ ـذِ مْ هَ تَكُ يْلَ مْ لَ تَكُ يْ أَ أَرَ

جهِ  ىلَ وَ ى عَ بْقَ نَة الَ يَ ـسَ دالْ وَ عليها اليوم أَحَ َّنْ هُ ضِ ممِ  »أَرْ

احـدي از  ، را پس از گذشت صد سال از ايـن تـاريخ  امشب را به خاطر بسپاريد؛ زي«
 )462F1(»باقي نخواهند ماند، كساني كه روي زمين هستند

باشـد كـه نـه نـدايي را      با اين وجود حالت خضر عليه السالم مانند ديگر مردگان مي
كند. و اگـر زنـده    اي را راهنمايي مي دهد. و نه گم شده شنود و نه جواب كسي را مي مي

باشد. كه دعا كردن و كمك خواستن از او  حالت او مانند ديگر غائبين مي، باشد و غائب
 باشد.   ها جايز نمي در مشكالت و خوشي

﴿ فرمايد: خداوند مي         ﴾ :پس هيچ كس را « ]۱۸[اجلن

 .»با خدا نخوانيد
 و سلم وباهللا التوفيق. و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه

 208، 3/209انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا
 صالح؟ انسانخضر عليه السالم نبي بوده يا  :2س

قول صحيح اين است كه خضر عليه السالم نبي بوده به دليل حكايـت خداونـد    :2ج
، كـرد را سـوراخ كـرد    كشتي كه از مساكين بود و در دريا كار مي، در سوره كهف: خضر
ديوار دو يتيم آبـادي كـه   ، ب هيچ جرمي نشده بود را به قتل رساندپسر بچه اي كه مرتك

كـرد   و چون موسي عليه السالم بر عمل، از موسي و خضر پذيرايي نكردند را تعمير كرد
خضر عليه السالم اعتراض كرد خضر سبب اين كارها را بر او بيان كرد: كه هر آن عملي 

 كه انجام داده به وحي از طرف اهللا بوده.  

﴿ فرمايد: داوند ميخ                       

 ﴾ :۸۲[الکهف[ 

اين بود راز كارهايي كه نتوانستي در ، كارها) را خود سرانه انجام ندادم( و من آن«
                                                            

 )2537) مسلم  (601 ،564 ،116)  بخاري  (131 ،121 ،2/88احمد  ( -1
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 .»شكيبايي به خرج دهي ها آنبرابر 
  علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلموباهللا التوفيق. و صلي اهللا

 212، 3/211انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] حكم تصويرسازي انبيا و صحابه و تابعين 289[

 و تابعين تصوير كشيدن زندگينامه پيامبران عليهم الصالة والسالم و صحابه حكم س:
 يضره نامه پيامبران و پيروانش از يك م در قالب فيلم چيست؟ و همچنين زندگيعنْه اللـَّ

 طرف و كفار از طرف ديگر؟
كارتوني) يك نوع حركـات تصـنعي و   (هاي انيميشني  اول: در يك نگاه كلي فيلم ج:

كنـد و اعمـال    باشد كـه نظـر بيننـدگان را جلـب مـي      محتوا مي و كارهاي بي لهو و لعب
 دهد. را تحت الشعاع قرار مي ها انسان

، ايفـاي نقـش  ، ز افراط و تفريط نيست و صـرف نظـر از ايـن   اين ايفاي نقش خالي ا
مناسب اين بازيگر نيست. ظاهراً بايد اين بازيگر به جـاي پيـامبر يـا صـحابه يـا تـابعين       
دعوت دهد و تبليغ و عبادت و جهاد كند تا به وظيفه اش عمل كند و اسـالم را نصـرت   

 دهد.
پايبند صداقت و اخـالق اسـالمي    كنند غالباً دوم: كساني كه نقش ديگران را بازي مي

كسب درآمـد) پايبنـد   ( زنند و جهت محقق نمودن هدفي كه در پي آنند الف مي، نيستند
هيچ آدابي نيستند و زماني كه فردي در نقـش صـحابه و يـا امثـال ايشـان ايفـاي نقـش        

 شوند و از قدر و منزلت اين كنند منجر به تمسخر و استهزاء به مقام شامخ صحابه مي مي
 برزگواران كاسته خواهد شد.

كفار مانند فرعون و ابوجهـل و غيـره   ، سوم: به فرض تصور ساختن فيلم از دو طرف
به ناچار كسي كـه نقـش كـافران را بـازي     ، و مومنين همانند موسي و محمد و پيروانش

را در گفتن كلمات كـذب و سـب و    ها آنحرف بزند و منطق  ها آنكند بايد به جاي  مي
و پيامبران را به باد مسخره بگيرد و هر نوع بدي و تهمت و افتـراء  ، اء دنبال كندشتم انبي

 طور كه از فرعون و ابوجهل و امثال ايشان نسـبت بـه پيـامبران سـر زده اسـت      همان، را
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 هـا  آنبلكه به عنوان يك حقيقت كه كفار به ، تكرار كند. اين بازيگر نه به عنوان حكايت
اين در صورتي است كه اين سخنان و حركات را بـدون كـم   يد. گو ميتكلم كرده سخن 
تر خواهد بـود   تر و باليي بس بزرگ در غير اينصورت جرم آن سنگين، وكاست اجرا كند

 انسـان اجتماع و كسر شـأن انبيـاء و بزرگـان چيـز ديگـري عايـد        و نتيجه آن جز فساد
 نخواهد شد.

اقات ميان مسلمانان و كافران) يـك  اتف(، هايي با اين موضوع چهارم: اين ادعا كه فيلم
باشد ادعايي است كه واقعيـت آن را قبـول    روش موفق در دعوت و فهم دقيق تاريخ مي

 كند. نمي
كه اين ادعا را مثبت تلقي كنـيم جنبـه منفـي آن بيشـتر از جنبـه مثبـت        بر فرض اين

هاي آن اي كـه پيامـد   خواهد بود و افساد آن بر اصالح چيره خواهد شد و هر آن قضـيه 
 اين طور باشد انجام ندادن آن واجب و نياز به تفكر و تعمق بيشتري دارد.

هاي دعوت و تبليغ به طرف اسالم در ميان مردم زيـاد اسـت كـه پيـامبران      پنجم: راه
پيشـرفت اسـالم و   (اند كه نتيجه مثبتي از خود به جاي گذاشته  براي امتهايشان بيان كرده

ريخ اين را بـه ثبـت رسـانده پـس بايـد بـه همـين روش        عزت مسلمانان) كه واقعيت تا
حركت كنيم. راهي كه خداوند بر پيامبران و صديقين و شهدا و صـالحين مژدگـاني داده   

كنيم و از لهو و لهب و اشباع رغبت و هوي و هوس دوري  پس به همين روش اكتفا مي
 وهو أحكم الحاكمين.، جوييم. وهللا األمر كله من قبل ومن بعد مي

 باهللا التوفيق. و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلمو
 197، 3/198انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] ديدگاه مسلمان در مورد صحابه كرام290[

ي   معاويه، : بسياري از مسلمانان ترك1س ضـر ـه و پسـرش يزيـد را لعنـت     عنْـه  اللـَّ
 ؟كند آيا اين عملشان درست است يا خير مي
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هرضي  : معاويه1ج لَّى   از ياران رسول خدا عنْه اللـَّ صـ ـه لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـو يكـي از   ع
هصلَّى  باشند. پيامبر ياران رسول خدا از بهترين مومنين مي باشد. نويسندگان وحي مي  اللـَّ

لَّمسو هلَيت كردن.از دشنام دادن اصحاب خويش منع كرده است چه رسد به لعن ع 

هصلَّى  از پيامبر ينِ « روايت شده كه فرموده است: علَيه وسلَّم اللـَّ ـرْ اسِ قَ ُ النـَّ ـريْ ـمَّ ، خَ ثُ

ُمْ  لُوهنَ ينَ يَ ذِ ُمْ ، الَّ لُوهنَ ينَ يَ ذِ مَّ الَّ كساني هستند كه در عهد و زمـان مـن بـه    ، بهترين مردم« »ثُ

تابعين) و سپس كسـاني كـه   (آيند  ميصحابه) بعد كساني كه بعد از صحابه ( برند سر مي
 )463F1(»تبع تابعين)(آيند  بعد از تابعين مي

ايبِ « و نيز فرموده است: حَ بُّوا أَصْ دٍ ، الَ تَسُ ثْلَ أُحُ مْ مِ كُ دُ قَ أَحَ نْفَ وْ أَ هِ لَ ي نَفْيسِ بِيَدِ ذِ الَّ وَ فَ

هُ  يفَ الَ نَصِ مْ وَ هِ دِ دَّ أَحَ ا بلغ مُ بًا مَ هَ اگر يكي از شما به اندازه  اصحاب مرا دشنام ندهيد« »ذَ

كنند برابري  كوه احد طال انفاق كند با يك مد يا نصف مدي كه اصحاب من انفاق مي
(».اند) ي است كه برخي آن را به پري دو كف دست دانستهها آنمد پيم( كند نمي

464F

2( 
هصلَّى  با سند خوب از پيامبر روايت  عنْه ـهاللَّرضي  در مورد معاويه علَيه وسلَّم اللـَّ

هصلَّى  است كه پيامبر هُ اللَّـهُ « فرمود: علَيه وسلَّم اللـَّ لِّمْ ـمَّ عَ ـكِتَابَ وَ الْ ابَ الْ سَ وءَ ، حِ قِهِ سُ وَ

ـ ابِ الْ ذَ   )465F3(»عَ

 »بار الها او را علم كتاب و حساب بياموز و او را از عذاب بد محافظت كن.«

                                                            
 )2534 ،2533مسلم  ( – 6695 -6658 – 6429 – 6428 – 3651 – 3650) 2652 ،2651بخاري  ( -1
مي اسـت كـه   و ديگران.   (مد؛ ميـزان قـدي   5463 ،3/11) احمد  (2541 ،2540) مسلم  (3673بخاري  ( -2

 اند). گرم تخمين زده 675اكنون آن را  هم
آخـرين مرسـل اسـت البـزار و الطبرانـي در       1749-1748و در فضـايل صـحابه    4/127احمد در المسند  -3

و گفته است (در سند او حارث بن زياد است كسي او را موثق قرار نـداده اسـت)    9/356مجمع الزوائد 
گفتـه اسـت    3/120ذكر كرده است. ذهبـي در سـير اعـالم النـبالء     در همان صفحه طبراني او را مرسل 

بخـاري در تـاريخ الكبيـره    . (براي اين حديث شاهد قوي از حديث عبدالرحمن بن ابـي عميـره اسـت)   
 7210و ابن حبان در صحيح خود  1405
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ل عقيده اهل سنت و جماعت در مـورد اصـحاب   اصو، با توجه به مسائل عنوان شده
هصلَّى  رسول خدا  باشد: به شرح ذيل مي علَيه وسلَّم اللـَّ

هصلَّى  الف: هر كس ياران رسول خدا معاويه يا غير معاويه) را لعنت ( علَيه وسلَّم اللـَّ
ورد كـه آيـا   باشد و در ايـن مـ   كند به اتفاق جمهور مسلمانان مستحق عقوبت سخت مي

 بقتل برسد يا نه اختالف نظر دارند.
هصلَّى  ب: سالم نگهداشتن قلب و زبان در مورد اصحاب رسول اهللا لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـع 

 طور كه خداوند توصيف كرده است. همان

﴿                         

                             ﴾ :۱۰[احلشر[  

ينـد: پروردگـارا! مـا و    گو مـي آمدنـد و   مهاجرين و انصـار) ( ها آنكه بعد از  كساني«
اي نسبت  بيامرز و در دلهايمان حسد و كينه برادرانمان را كه در ايمان بر ما پيشي گرفتند

 .»به مومنان قرار مده. پروردگارا! تومهربان و رحيمي
هاي ميان اصـحاب   اهل سنت معتقد است كه آثار روايت شده در مورد كشمكش ج:

يا دروغ است و يا از واقعيت فاصله گرفته. نظريه صـحيح ايـن اسـت كـه اصـحاب در      
 دو حالت خارج نيست:اختالفات خود معذورند و از 

اي اجتهاد كردند و در اجتهادشان به حـق رسـيدند كـه در ايـن      اول: ايشان در مسئله
 صورت دو ثواب براي ايشان است.

رسد  مي ها آندر اين صورت يك ثواب به ، اند دوم: ايشان در اجتهادشان به خطا رفته
 شان بخشيده شده است. وخطاي

مرتكـب گنـاه    هـا  آندرمجمـوع  ، م نيسـتند اهل سنت معتقد است كه اصحاب معصو
ها و فضايل زيادي موجود اسـت كـه گنـاه و خطـاي      شان نيكي شوند ولي در پرونده مي
شود كه از ديگـران   بخشيده مي ها آنحتي گناهاني از ، دهد را تحت الشعاع قرار مي ها آن

ندارنـد و   درپرونـده شـان دارنـد ديگـران     ها آنهايي كه  چرا كه نيكي، شود بخشيده نمي
 نخواهند داشت.
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هصلَّى  پيامبر  ، مردمان زمـان مـن هسـتند   ، فرموده است: بهترين مردم علَيه وسلَّم اللـَّ
 ها صدقه دادن شماست. بهتر از كوه، به اندازه يك مد يا نصف مد صدقه بدهند ها آناگر 

و بخشـيده   شايد توبـه كردنـد  ، اگر ايشان گناهي مرتكب شدند، ها صرف نظر از اين
 ها آنيا نيكي انجام دادند كه باعث محو گناه شده باشد و يا با سبقت گرفتن ، شده باشند

هصلَّى  يا با شفاعت پيامبر محمد، در پذيرش آيين اسالم كه اصحاب بـه  ( علَيه وسلَّم اللـَّ
هصلَّى  شفاعت پيامبر يـا  ، د مغفرت قرار گرفتنداز همه مستحق ترند) مور علَيه وسلَّم اللـَّ

 با مصيبتي در اين دنيا مورد آزمايش قرار گرفتند كه كفاره گناهشان شده باشد.
 وقتي كه شريعت در مورد گناهان محرز شده اين چنين راههاي بخشـش آن گنـاه را  

اگر دراجتهاد بـه  ، اند قضيه واضح است در مورد خطايي كه اجتهاد كرده، كند پيشنهاد مي
وخطـاي  ، شـان يـك اجـر    براي شان دو اجر است و اگر به خطا رفتند براي حق رسيدند

 بخشيده شده است. ها آن
لَّى   در كنار فضايل و محاسن ايشان از قبيل ايمان به اهللا و رسـول اهللا  ها آنخطاي  صـ

ه چيـزي  ، وجهاد و هجرت ونصرت در راه خدا و علم نافع و عمل صالح علَيه وسلَّم اللـَّ
 آيد. اب نميبه حس

د: اهل سنت و جماعت معتقدند: در مورد جرياناتي كه در ميان اصحاب اتفاق افتـاده  
روي كردن بهترين گزينه است. يعني اينكه نه حكم به برائت گروهي بدهيم و  است ميانه

 نه خاطي بودن گروه ديگري را صادر كنيم.
دو گروه افراط كردنـد:  تشيع و خوارج كه در مورد هر ، هاي انحرافي به خالف گروه

هايي است كـه   كار كه اين منشأ بدعت گروهي را معصوم دانستند و گروهي ديگر را گناه
 اند. گونه نگفته گذشتگان اين

علي ، كه خوارج چنان هم، تشيع به استثناي عده معدودي بقيه را فاسق و كافر دانستند
 ها را جايز دانستند. و عثمان را كافر و جنگ با اين
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هصلَّى  مبرپيا لی « خوارج) فرموده:( در مورد اين گروه علَيه وسلَّم اللـَّ ةٌ عَ قَ ارِ قُ مَ ْرُ متَ

نْ  ةٍ مِ قَ ِ بِ الْـحني فِرْ تَنيْ ائِفَ ىلَ الطَّ ا أَوْ هَ تُلُ قْ نيَ تَ لِمِ سْ ـمُ قِّ الْ هنگام اختالف مسلمانان از دين « »حَ

 )466F1(»رسند است به هالكت مي تر شوند و به دست گروهي كه به حق نزديك خارج مي
هرضي  اين گروه به دست علي به قتل رسيدند و مارقه گروهي هستند كه بـر   عنْه اللـَّ

هرضي  عليه علي داشـت كـافر    شورش كردند و هـر كـس علـي را دوسـت مـي      عنْه اللـَّ
 دانستند. مي

هصلَّى  پيامبر هرضي  يدر مورد حسن بن عل علَيه وسلَّم اللـَّ  فرموده اسـت:  عنْهما اللـَّ

يِّدٌ « ا سَ ذَ نِي هَ لِحُ ، إِنَّ ابْ يُصْ سَ نْ  اللَّـهُ وَ ِ مِ َ فِئَتَنيْ ـبِهِ بَنيْ نيَ الْ لِمِ سْ  »مُ

سردار اسـت و شـايد خداونـد بوسـيله او ميـان دو گـروه بـزرگ از        ، اين فرزند من«
 )467F2(»مسلمانان صلح و آشتي برقرار نمايد.

هضي ر حسن بن علي ـه رضي  در ميان طرفداران علي و معاويه عنْهما اللـَّ  عنْهمـا  اللـَّ
صلح و آشتي برقرار نمود كه اين كار وي را اهللا و رسـول اهللا دوسـت داشـتند و معلـوم     

لَّى   كه پيامبر، شود كه اين دو گروه همانند خوارج مي صـ ـه لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـحكـم قتـل    ع
و به همين علت علي در مورد جنگ بـا خـوارج اظهـار    ، ر كرده بود نيستندايشان را صاد

 كرد و در مورد جنگ صفين و جمل ناراحت و غمگين بود. خوشحالي مي
نيز دعا كنيم. اين از  ها آنهاي  بركشته، كه واجب است دو گروه را تبرئه كنيم چنان هم

دهد كه قتـال   قرآن شهادت مي، مسايل متفق عليه است؛ چرا كه هر دو گروه مومن بودند
 ،  كند را از دين خارج نمي ها آنمومنين با هم 

﴿ يد:گو ميخداوند                        ﴾ :احلجرات]

۹[ 
 .»را آشتي دهيد ها آندو گروه از مومنان با هم به نزاع و جنگ بپردازند  هرگاه«

                                                            
 )4667) ابوداود  (1065) مسلم  (48 ،3/32احمد  ( -1
 ) و غيره7109 ،3746 ،3629 ،2704) بخاري  (49،51 ،44 ،5/37احمد  ( -2
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ونٌ «: و اين حديث لْعُ ا مَ دمهَ أَحَ تَانِ فَ لِيفَ تَتَلَ خَ ا اقْ آنگاه كه دو خليفـه بـا هـم نـزاع     ( »إذَ

ملعون است) دروغ محض است و هيچيك از اهل علـم آنـرا روايـت     ها آنكنند يكي از 
(نكرده است.

468F

1( 
هرضي  معاويه هالرضي  ادعاي خالفت نكرد و هنگام جنگ با علي عنْه اللـَّ بـر   عنْه لـَّ

ي   به عنوان خليفه با علي، خالفت از كسي بيعت نگرفت ضـر ـه نجنگيـد و نـه    عنْـه  اللـَّ
هرضي  مدعي استحقاق خالفت بود و نه هم آغازگر جنگ. علي معتقد بـود كـه    عنْه اللـَّ

و چـون  ، بـر مـردم دو خليفـه الزم نيسـت    ، بيعت و اطاعت مردم از ايشان واجب است
هرضي  ويهمعا  و يارانش از اطاعت او خارج شده است الزم دانست كه با معاويه عنْه اللـَّ

 يضره و يارانش بجنگد تا به واجبش عمل كـرده و اتحـاد مسـلمين را حفـظ و      عنْه اللـَّ
ـه رضي  را به اطاعت خويش در آورد. در مقابل معاويه ها آن و يـارانش معتقـد    عنْـه  اللـَّ
 عثمـان (دند كه بيعت و اطاعت از علي برايشان واجب نيست تا زمانيكـه حـق خليفـه    بو

 يضره كه بر عليه او شورش و او را به قتل رساند و هم اكنـون در   ) را از كسانيعنْه اللـَّ
 گرفته شود.، لشكر علي هستند

اين اسـت   باشد و بهترين گزينه در مورد وي سه نظريه مطرح مي، اما يزيد بن معاويه
كه وي حاكمي مسلمان همچون ديگر حاكمان كه در زندگيش مسـبب كـار خيـر و شـر     

باشد. در زمان خالفت عثمان به دنيا آمده كافر نبود ولـي مرتكـب اشـتباهاتي از     بوده مي
 باشد. نه صحابه است و نه از اوليا اهللا. قبيل واقعه كربال و فتنه اهل حره مي

(يد:گو ميشيخ االسالم ابن تيميه 
469F

اين عقيده عامه اهل علم و اهل سنت و جماعـت   )2
باشـند. يـك گـروه او را لعنـت      مردم سه گـروه مـي  ، باشد. در مورد لعنت كردن وي مي
نه او را لعن و نه نسبت به وي ، كند وگروه سوم كنند و گروهي ديگر به او محبت مي مي

 محبت دارند.

                                                            
 )4667) ابوداود  (1065) مسلم  (48 ،3/32) احمد  (35/72مجموع الفتاوي ابن تيميه  ( -1
 ) مفصل 506 ،484 ،4/443و  3/409،414مجموع الفتاوي  ( -2
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و اكثريـت  ، باشد امام احمد بن حنبل مي فرمايد: اين نظريه شيخ االسالم ابن تيميه مي
ميانه رو اين است كـه فسـق وي    ي اهل سنت بر همين نظريه هستند و مبناي اين نظريه

 ثابت نيست كه موجب لعن باشد و در شريعت لعنت كردن شخص معين درست نيست.
هرضي  در صحيح بخاري از عبداهللا بن عمر   بـن  در مـورد قصـه عبـداهللا    عنْهمـا  اللـَّ

(حمار
470F

هصلَّى  كه چندبار مرتكب شرب خمر شده روايت شده است كه پيامبر )1 علَيه  اللـَّ
لَّمسبعضي از اصـحاب پيـامبر  ، در باره او حكم اجراي چند ضربه شالق را صادر كرد و 
هصلَّى   او را لعنت كردند. علَيه وسلَّم اللـَّ

هصلَّى  پيامبر  نهُ « فرمود: سلَّمعلَيه و اللـَّ لعَ ِبُّ اهللاَ ورسوله، ال تَ او را لعنت « »فإنه حيُ

(چرا كه او خدا و رسولش را دوست دارد.، نكنيد
471F

2(  

تلِه« و فرموده است: نفرين كردن مومن همانند اينسـت كـه او را بـه    « »لَعنُ املومنِ كقَ

 )472F3(»باشد. چون قتال با وي مي قتل رسانده است. لعن مؤمن هم
سرقت تهديدهاي خاصي آمده است ولـي  ، زنا، ريعت در مورد خوردن مال يتيمدر ش

ـ  توبهچون احتمال ، حكم جهنمي بودن وي نيامده است، در مورد شخص معين ا انجـام  ي
شـود   شود يا مسائلي كه منجر به كفاره گناهان مي كارهاي نيك كه باعث محو گناهان مي

و ديگر اعمالي كه منجر بـه بخشـيده شـدن    يا شفاعتي كه مورد قبول خداوند واقع شود 
 شود. گناهان شود وجوددارد. اين مسائل در مورد منع دشنام دادن يزيد مطرح مي

اما در مورد عدم محبت به وي از ايشان عمل نيكي سر نزده است كه موجب محبـت  
باشـد و محبـت بـه ايـن افـراد در       در نتيجه او يكي از حكام و سـالطين مـي  ، وي باشد
ثبت نشده است چون در زمان حكومت وي واقعه كـربال و حادثـه حـره اتفـاق      شريعت

                                                            
-2/117اصابه البن حجر  – 6780بهتر است عبداهللا گفته شود، لقب او حمار بوده است. صحيح بخاري  -1

1815 
 ،13552) عبــدالرزاق در مصــنف خــود  (177 ،176) ابــويعلي الموصــلي در مســندش  (6780بخــاري  ( -2

 ) و...269) بزار در مسندش  (17082
 )110) و مسلم  (6652 ،6105 ،6047بخاري  ( -3
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 باشد. كه مقتضي فسق وي مي، افتاده است
 وباهللا التوفيق. و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم

 285-3/282انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا
هرضي  : با فردي كه خلفاي سه گانه2س دهـد چـه رفتـاري     را دشـنام مـي   عنْهم اللـَّ

 داشته باشيم؟
هصلَّى  : اصحاب رسول اهللا2ج باشند و  افراد برگزيده اين امت مي علَيه وسلَّم اللـَّ

﴿ تمجيدكرده است: ها آنخداوند در كتاب خويش از       

                          

                        ﴾ :۱۰۰[التوبة[ 

، روي كردندپي ها آنپيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار و كساني كه به نيكي از «
هايي از بهشت  نيز) از اوخشنود شدند و باغ( ها آنو ، خشنود گشت ها آنخداوند از 

جاودانه در آن خواهند ، فراهم ساخته كه نهرها از زير درختانش جاري است ها آنبراي 
 »و اين است پيروزي بزرگ!، ماند

  ﴿ اهللا تعالي نيز فرموده است:            

                             ﴾ :الفتح]

۱۸[ 
راضـي و  ، هنگامي كه در زيـر آن درخـت بـا تـو بيعـت كردنـد      ، خداوند از مومنان«

دانست. از اين رو آرامش را  هايشان نهفته بود مي رون دلچه را در د خدا آن، خشنود شد
 .»فرمود ها آنهايشان نازل كرد و پيروزي نزديكي بعنوان پاداش نصيب  بر دل

هصلَّى  و ديگر آياتي كه خداوند از اصحاب پيامبر تعريـف و تمجيـد    علَيه وسلَّم اللـَّ
ي   و عمـر و عثمـان و علـي    دهد. ابوبكر را وعده به بهشت مي ها آنكند و  مي ضـر ـه  اللـَّ

 باشد. از همين گروه سبقت گيرندگان و بيعت كنندگان زير درخت مي عنْهم
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هصلَّى  در بيعت الرضوان پيامبر خودش را به جاي عثمـان قـرار داد و    علَيه وسلَّم اللـَّ
هي رض باشد كه بيعت عثمان اين خود شاهد بر اين مدعا مي، بيعت كرد از ديگـر   عنْه اللـَّ

 افراد بيعت كننده حاضر در زير درخت قابل اعتماد تر بـوده. در روايـات زيـادي پيـامبر    
هصلَّى  الخصـوص ابـوبكر    اصحاب خويش رامورد تمجيد قرار داده علـي  علَيه وسلَّم اللـَّ

ت و از دشـنام  وعمر و عثمان و علي. ايشان و افراد ديگري را بشارت به بهشت داده اسـ 
 دادن به ايشان منع كرده است.

هصلَّى  رسول اهللا ايبِ « رمايد:ف مي علَيه وسلَّم اللـَّ حَ بُّوا أَصْ ـقَ ، الَ تَسُ نْفَ ـوْ أَ مْ لَ كُ ـدُ إنَّ أَحَ فَ

هُ  ـيفَ الَ نَصِ مْ وَ هِ دِ دَّ أَحَ کَ مُ ا أَدرَ بًا مَ هَ دٍ ذَ ثْلَ أُحُ از اگـر يكـي   ، اصحاب مرا دشنام ندهيـد « »مِ

با يك مد يا نصف مدي كه اصـحاب مـن انفـاق    ، طال انفاق كند، شما به اندازه كوه احد
(رسد. كرده اند نمي

473F

 مسلم از طريق ابوهريره و ابو سعيد خدري.   )1
علي الخصوص افـراد مـورد سـؤال) بـا     (هر كس اصحاب رسول خدا را دشنام دهد 

مخالف قـرآن و سـنت قـرار    كتاب خدا و سنت رسول خدا به ستيز برخاسته و در جبهه 
آيـد و   گرفته است. و از مغفرتي كه خداوند به آن دسته از مومناني كه بعد از ايشـان مـي  

اصحاب) هـيچ كينـه   (خواهد كه در مورد ايشان  كند و از خداوند مي برايشان استغفار مي
(ماند. محروم مي، در قلبشان جاي ندهد

474F

2(   
كننـد واجـب اسـت ايـن افـراد را       ياشخاصي كه خلفاي سه گانه را سب و شـتم مـ  

، را به فضايل و درجات و منزلت اصحاب رسول اهللا در اسالم آگاه كنيم ها آننصيحت و 
از برادران ما هستند و اگر به گمراهي خـود ادامـه دهنـد بايـد      ها آناگر توبه كردند پس 

د كنـيم.  برخور ها آنرا بگيريم و با قدرت و سياست شرعي در حد امكان با  ها آندست 
قلبـا از ايـن كـار ناراحـت باشـيم و آن را ناپسـند       ، اگر به عللي اين كاردر امكان ما نبود

(ترين مرحله ايمان است. بدانيم و اين ضعيف
475F

3( 

                                                            
 تخريج آن قبالً در همين بحث آمده  -1
 »10حشر آيه: «به اين سوره مراجعه كنيد:   -2
 )49(مسلم   -3
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 وباهللا التوفيق. و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم
 286، 3/287انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] كرامات اوليا291[

اند؟ آيا اين امكان برايشان هسـت كـه در    دوستان خدا) اهل كرامت(آيا اوليا اهللا  س:
تصرف كنند؟ آيا اوليا اهللا كه در عالم برزخ هستند براي ، و زمين) ها آنآسم(، عالم هستي

 كنند؟ اهل دنيا شفاعت مي
اي است كه خداوند بردسـت بنـدگان صـالح خـود ظـاهر       العاده كرامت: كار فوق ج:

كند زنده باشد يا مرده و اين كرامتي است كـه خداونـد بـه اوليـا خـود       فرق نمي، ندك مي
و ايـن  ، بخشد كه با آن ضرري را دفع و يا منفعتي را جلب و يا حقي را نصرت دهـد  مي

همان طور كه پيامبران در معجزات خويش ، كار به اراده و خواست آن بنده صالح نيست
 و اراده اهللا بستگي دارد.بلكه به خواست ، اختيار نداشتند

﴿ فرمايد: خداوند مي                       

          ﴾ :۵۰[العنکبوت[ 

ت همه نـزد  گفتند: چرا معجزاتي از سوي پروردگارش براو نازل نشده؟ بگو: معجزا«
 .»اي آشكارم شود) من تنها بيم دهنده و به فرمان او نزل مي( خداست

آسمان و زمـين) را ندارنـد مگـر بـه همـان      ( اوليا اهللا قدرت تصرف در جهان هستي
اندازه كه ديگر بندگان به انجام دادن آن اعمال قدرت دارند همانند زراعت و تجـارت و  

 ن و اراده اهللا.هم به اذ آن، بنايي ساختمان و غيره
زنده يا مرده) مقدور (امكان شفاعت ايشان در عالم برزخ براي ديگر مخلوقات 

﴿ فرمايد: مگر به اجازه اهللا. خداوند مي، نيست        ﴾ :بگو: « ]۴۴[الزمر

 .»تمام شفاعت از آن اهللا است
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﴿ و فرموده است:                    

         ﴾ :۸۶[الزخرف[ 

كه شـهادت بـه    ها آنمگر ، خوانند قادر بر شفاعت نيستند كساني را كه غير از او مي«
 .»اند اند و بخوبي آگاه حق داده

  ﴿ و فرموده:        ﴾ :۲۵۵[البقرة[ 

 »كيست كه در نزد او جز به فرمان او شفاعت كند؟«
غيب آگاهي  كنند يا از هر كس معتقد باشد كه اوليا اهللا در عالم هستي تصرف مي

 ﴿ فرمايد: دارند كافر است. خداوند مي                   

      ﴾ :۱۲۰[املائدة[ 

ست از آن خداسـت و او بـر هـر چيـزي     ها آنو زمين و آنچه در ها آنحكومت آسم«
 .  »تواناست

  ﴿ و نيز فرموده است:               ﴾ :النمل]

۶۵[ 
 .»انند جز خداد و زمين هستند غيب نمي ها آنبگو: كساني كه در آسم«

زند و حق آشكار  را كنار مي ها آنكه تمام گم( و همچنين دستور خداوند به پيامبرش:

﴿ شود): مي                            

                          ﴾

  ]۱۸۸[األعراف: 
و از غيـب و  (آنچه را خدا بخواهـد   مگر، بگو: من مالك سود و زيان خويش نيستم«

سـود  ، اسرار پنهان نيز خبر ندارم مگر آنچه خداوند اراده كند) و اگر از غيب باخبر بودم
مـن فقـط بـيم    ، رسـيد  زياني) به من نمي(بدي  كردم و هيچ راهم ميفراواني براي خود ف

 .»و آماده پذيرش حقند(آورند  ام براي گروهي كه ايمان مي دهنده و بشارت دهنده
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 وباهللا التوفيق. و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم
1/388انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا



 

 

 

 

 :فصل نهم
 جن و احكام آن



 

 كنند انكار مي انسان] حكم كساني كه وجود جن و وارد شدن آن را به بدن 292[

زياد شده است. برخي افراد آن  انساندر قرن حاضر سخن از جن و ورود آن بر  س:
مسلمان با انكار جن  ي عقيدهكنند. آيا  را قبول ندارند. گروهي نيز وجود جن را انكار مي

ايمان به وجود جن دليلي آمده است؟ فـرق بـين جـن و    شود؟ آيا در مورد  دار مي خدشه
 فرشته چيست؟

انكار وجود جن كفر و خروج از اسالم است؛ زيرا اين كار مستلزم انكـار داليـل    ج:
متواتري است كه در قرآن و سنت آمده است. بنابراين ايمان به وجود جـن از جملـه ي   

بـه خبرهـاي درسـت     ها آنبات وجود بينيم و براي اث را نمي ها آنايمان به غيب است. ما 
 كنيم.   اهللا و پيامبر) اعتماد مي(

﴿: فرمايد در مورد ابليس و لشكرش مي تعالىاهللا              

  ﴾ :۲۷[األعراف[ 

 .»ينندب مي، ينيدب ميرا ن ها آنشما را از آنجا كه ، شيطان و همدستانش«
باعث كفر نيست؛ ولي تكذيب داليل شرعي و انكار  انساننكار دخول جن در كالبد ا

شـود. ولـي در    منكرِ آن كـافر نمـي  ، واقعيت است. به دليل پوشيدگي اين مسئله بر مردم
اشتباه است. چون دليلي بر انكار اين موضوع ندارد. بنابراين به عقل و درك خـود تكيـه   

امور غيبي مالك نيست. شيوه ي گمراهان چنـين اسـت   كند؛ بديهي است كه عقل در  مي
 دارند. كه عقل را بر شريعت مقدم مي

 از چند جهت است:  فرق بين جن و فرشته
انـد و فرشـتگان از نـور     فرق اول: در خلقت با هم متفاوتند. جنها از آتش خلق شده 

 اند. آفريده شده
 رگاه خداوند هستند.فرق دوم: فرشتگان بندگان فرمانبردار و جزو مقربين د 

﴿ :فرمايد خداوند مي                         

                 ﴾٢٧ – ٢٦ياء: [األنب[ 
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انتخاب كرده است. او منزه اسـت و   گفتند: خداوند رحمان فرزندي براي خود ها آن«

ـ گير بندگان شايسته اويند. هرگز در سخن بر او پيشي نمي ها آن د و بـه فرمـان او عمـل    ن
 .»كنند مي

 ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                    ﴾مي: [التحر

٦[ 
 .»نمايند اند اجرا مي ه نند و آنچه را فرمان داده شدك هرگز فرمان خدا را مخالفت نمي«

: ند در مورد آنان خبر داده استها برخي مؤمن و برخي كافرند. چنانچه خداو جن

﴿             ﴾ :۱۴[اجلن[  

 .»گروهي از ما مسلمان و گروهي ظالمند«

﴿ فرمايد: رخي سركشند. خداوند ميو برخي از آنان فرمانبردار و ب    

                ﴾ :۱۱[اجلن[ 

هـاي متفـاوتي    افرادي صالح و افرادي غير صالحند. و ما گروه، و اين كه در ميان ما«
 .»هستيم

 و ديگر آياتي كه در اين مورد آمده است.
 )59 – 2/60( المنتقي –ن شيخ فوزا

 تأثير و عالج آن، ] حقيقت جن293[

 گذارد؟ درمان آن چيست؟ آيا جن حقيقت دارد؟ آيا تاثير مي س:

هـا اجسـام    دانـيم كـه جـن    تر است؛ ولي ما مي در مورد حقيقت جن خداوند آگاه ج:
صاحب  كنند و آشامند. ازدواج مي خورند و مي اند. مي حقيقي هستند و از آتش خلق شده

 فرزند هستند.

﴿ فرمايد: خداوند در مورد شيطان مي                  

  ﴾ :۵۰[الکهف[ 
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 هـا  آنكنيـد در حـالي كـه     آيا او و فرزندانش را به جاي من اولياي خود انتخاب مي«
 »دشمن شما هستند

هصلَّى  هستند و پيامبر ها مكلف به عبادت جن به سوي آنان فرسـتاده   علَيه وسلَّم اللـَّ
هصلَّى  شده بود. در حضور پيامبر  آمدند و به قرآن كريم گوش فرا دادند. علَيه وسلَّم اللـَّ

  ﴿ فرمايد: خداوند مي                     

                    ﴾ :۲ – ۱[اجلن[ 

اند. سپس  ها به سخنانم گوش فرا داده بگو به من وحي شده است كه جمعي از جن«
كند پـس مـا بـه آن ايمـان      است هدايت ميايم كه به راه ر اند: ما قرآن عجيبي شنيده گفته

   .»دهيم آورديم و هرگز كسي را شريك پرودگارمان قرار نمي

 ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                 

                                         

                              

 ﴾ :۳۰ – ۲۹[األحقاف[ 

و متوجه ساختيم كه قرآن را بشنوند؛ وقتي هنگامي كه گروهي از جن را به سوي ت«
به ، حضور يافتند به يكديگر گفتند: خاموش باشيد و بشنويد؛ و هنگامي كه پايان گرفت

را بيم دادند. گفتند: اي قوم! ما كتابي را شنيديم كه  ها آنسوي قوم خود باز گشتند. و 
كه به سوي حق و ، آن هاي كتاب هاي پيش از بعد از موسي نازل شده. هماهنگ با نشانه

 »تا پايان سوره«كند).  راه راست هدايت مي
هصلَّى  پيامبر آمده بودنـد و از او توشـه    ها كه نزد او  به گروهي از جن علَيه وسلَّم اللـَّ

مُ « فرمود:، استندخو مي كِرَ اسْ ظْمٍ ذُ لُّ عَ مْ كُ كُ ـرَ  اللَّــهِ لَ فَ مْ أَوْ يكُ ـدِ ـعُ يفِ أَيْ قَ يْـهِ يَ لَ ـونُ  عَ كُ ـا يَ مَ

ْامً   )476F1(»حلَ

                                                            
 ) 450مسلم  ( -1
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گيرد براي  هر استخواني كه بر آن نام خدا آورده شده است و در دست شما قرار مي[
 پرگوشت خواهد بود.]   شما

بـه  ، شـوند  هنگام غذا خوردن بسم اهللا نگويد جنها در خوردن شـريك مـي   انساناگر 
لَّى   تور رسـول اهللا گفتنِ بسم اهللا بنا به دسـ ، همين علت در ابتداي خوردن و نوشيدن صـ

ه (واجب است. علَيه وسلَّم اللـَّ
477F

1(   
جن حقيقتي ثابت است و انكار آن تكذيب قرآن كريم و كفر به آيات خداوند اسـت.  

 شوند. هاي كافر وارد آتش مي شوند و جن آنان امر و نهي مي

﴿ فرمايد: خداوند مي                      

                  ﴾ :۳۸[األعراف[ 

يد: در صف گروههاي مشابه خود از جـن و انـس در آتـش    گو مي ها آنخداوند به «
   »كند شوند گروه ديگر را لعنت مي وارد شويد! هر زمان گروهي وارد مي

 شوند.   رد بهشت ميهاي مؤمن وا جن

﴿ فرمايد: خداوند مي                  

               ﴾ :۴۹ – ۴۶[الرمحان[  

بترسـد. دو بـاغ بهشـتي اسـت. پـس كـدامين        و براي كسي كه از مقام پروردگارش«
داراي درختـان پـر طـراوت اسـت. پـس كـدامين        .كنيـد   نعمت پروردگارتان را انكار مي

 .  »كنيد هاي پروردگارتان را انكار مي نعمت

﴿ فرمايد: و جن است. خداوند مي انساناين خطاب براي        

                             

                                                            
مِّ اهللا، ...«: در حديثي به عمر بن ابي سلمه فرمود صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم پيامبر -1 (اي كـودك،   »يا غالم، سَ

 )2022) مسلم  (5376نام خدا را ياد كن) بخاري  (
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 ﴾ :۱۳۰[األنعام[ 

و انس! آيا رسوالني از شما به سوي شما نيامدند كه آيات مرا برايتـان  اي گروه جن «
ينـد: عليـه   گو مـي  هـا  آندادند؟!  كردند و شما را از مالقات چنين روزي بيم مي بازگو مي

را فريـب داد؛ و بـه زيـان خـود گـواهي       هـا  آندهيم؛ و زندگي دنيـا   خودمان گواهي مي
 .  »دهند كه كافر بودند مي

ها را مكلف سـاخته اسـت و بـا     نجديگري وجود دارد كه خداوند آيات و نصوص 
 شوند. شوند و اگر ايمان نياورند به جهنم وارد مي ايمان آوردن به بهشت وارد مي

 انسـان كالبـد   گذارند يـا در  تأثير مي انسانبر  ها آنواقعيت دارد.  انسانتأثير جنها بر  
 كند و يا اين كه بر او تأثير اس درد ميشود و احس مي بيهوشيشوند و فرد دچار  وارد مي

باشـد.   كنند. راه عالج آن نيز آيات قرآن مـي  ذارند و او را دچار ترس و وحشت ميگ مي
 آية الكرسيهركس (زيرا ، آية الكرسيسوره ي بقره مشهور به  255همچون خواندن آيه 

ن تا صبح بـه او  شود و شيطا را در شب بخواند. از جانب خداوند بر او نگهباني مقرر مي
(شود). نزديك نمي

478F

1( 

 )67-69( ص، ما يتعلق بهاالرقي و - السنةالج بالقرآن وفتاوي الع - شيخ ابن عيثيمن

 گفتگوي جن با ابن باز)( انسان] داخل شدن جن در 294[

أمـا ، و عيل آله و أصحابه و من اهتدي هبـداه، احلمدهللا و الصالة والسالم عيل رسول اهللا

 بعد:

مقـاالت كوتـاه و بلنـدي در ايـن     ، هاي محلي هـ برخي روزنامه1407ان سالدر شعب 
موضوع منتشر ساختند كه جني در وجود زني مسلمان از اهالي رياض داخل شده اسـت  
و بعد از اين كه اسالم خود را نزد برادر عبداهللا بن مشرف عمـري مقـيم ريـاض اعـالن     

                                                            
 ) نقل روايت با معني2375 – 2311بخاري  ( -1
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را آشكار كرده است. بعد از اين نـامبرده   شيخ ابن باز) نيز اسالم خود( نزد من، كرده بود
كالم شده و از ايمان به اهللا برايش گفتـه   بر زن جن زده آياتي را خوانده بود و با جن هم

و او را نصيحت كرده بود و پس از اين كه او را از حرام بـودن ظلـم و بزرگـي گنـاه آن     
قـانع شـده و    وي تآگاه كرده از او خواسته بود از وجود زن خارج شود. جـن بـا دعـو   

 اسالم خود را نزد عبداهللا اعالن كرده بود.
نزد من آمدنـد تـا اسـالم آوردن    ، سپس عبداهللا و اولياي زن جن زده به همراه ايشان 

دليـل  ، جن را بشنوم. من در مورد اسباب ورود جن در وجود اين زن از ايشـان پرسـيدم  
دانه بود. زن بر روي صندلي گفت ولي صدايش مر جن با زبان زن سخن مي آن را گفت.

برخي از مشايخ شاهد اين جريـان   و نزديك من نشسته بود. برادر و خواهر زن و عبداهللا
شنيدند. او اسالم خود را به صراحت اعالن كرد و گفت: كه از  بودند و صداي جن را مي

هندوستان آمده و بودايي مذهب است. من او را نصـيحت كـردم و وصـيت نمـودم كـه      
الهي را پيشه كند و از وجود اين زن خارج شود و از ظلم دوري كند. او نصيحتم  تقواي

را پذيرفت و گفت: دين اسالم مرا قانع كرده است. او را وصيت كردم؛ بعـد از ايـن كـه    
دعوت دهـد. او نيـز وعـده داد و زن را     به اسالم خداوند او را هدايت كرده قوم خود را

د كه گفت: السالم عليكم. سپس زن بـا زبـان عـاديش    ترك كرد و آخرين كالمش اين بو
 .نمودصحبت كرد و سالمتي و رهايي خود را از اين مشكل حس 

و  نـد دايي و خواهرش به مالقـات مـن آمد  ، با دو برادر، آن زن يك ماه بعد يا بيشتر 
برد و الحمدهللا دوباره آن جـن بـه سـراغش نيامـده      گفت: كه در سالمتي كامل به سر مي

از او سؤال كردم وقتي جن در وجود تو بود چه حالي داشتي؟ در جـواب گفـت:   است. 
افكار پليدي كه مخالف شريعت بود او را فرا گرفته بود و بـه ديـن بـودايي و آگـاهي از     

 هاي آن گرايش پيدا كرده بود و بعد از سالمتي اين افكار نيز از او دور شده است. كتاب
اق را انكار كرده و گفتـه ايـن كـار فريبكـاري و     مطلع شدم كه شيخ طنطاوي اين اتف

ممكن است سخن ديگري را به جاي كالم زن ضبط كرده باشـند و خـود    و دروغ است.
نوار كاستي را كه در آن گفتگو ضبط شده بود خواسـته بـود.    وي زن سخن نگفته باشد.
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ضـبط  من از گفتارش آگاه شدم و از اين تعبيرش تعجب كردم كه گفته بود ايـن سـخن   
يعني واقعي نيست؛ بلكه ساختگي اسـت. بـا توجـه بـه اينكـه مـن از جـن         -شده است

تـرين اشـتباهات و تعبيرهـاي     د. اين از زشتدا مي هاي زيادي پرسيدم و او جواب سؤال
مخالف گفتار خداونـد در قصـه    انسانباطل است. گمان كرده مسلمان شدن جن توسط 

 ي سليمان است.

﴿ فرمايد: خداوند مي                     

 ﴾ :۳۵[ص[ 

كـه تـو بسـيار    ، و حكومتي به من عطا كن كه بعد از من سزاوار هـيچ كـس نباشـد   «
 »اي بخشنده

فهم نادرست اوست. اسالم آوردن جن  است كه ناشي ازبدون شك اين نيز اشتباهي 
 هـا توسـط پيـامبر    زيرا عده ي زيادي از جـن  ؛خالف دعاي سليمان نيستم انسانتوسط 
هصلَّى   اند.   اسالم آورده علَيه وسلَّم اللـَّ

 است.بيان نموده هاي احقاف و جن اين مسئله را  خداوند در سوره
هرضي  در حديث ابوهريره، در صحيحين هصلَّى  از پيامبر، عنْه اللـَّ  ه وسلَّمعلَي اللـَّ

نَنِي « ثابت است كه فرمود: كَ أَمْ َّ فَ يلَ ةَ عَ الَ طَعَ الصَّ َّ لِيَقْ يلَ دَّ عَ ضَ يلِ فَشَ رَ يْطَانَ عَ نْهُ  اللَّـهُ إِنَّ الشَّ مِ

تُّهُ  عَ ذَ وْ ، فَ تُ قَ رْ كَ ذَ يْهِ فَ وا إِلَ تَنْظُرُ وا فَ بِحُ تَّى تُصْ ةٍ حَ يَ ارِ هُ إِىلَ سَ تُ أَنْ أُوثِقَ مْ َ دْ مهَ قَ لَ نَ وَ يْامَ لَ عليه لَ سُ

هُ السالم دَّ رَ ي؛ فَ دِ عْ نْ بَ دٍ مِ َحَ نْبَغِي ألِ ا الَ يَ لْكً بْ يلِ مُ بِّ هَ يًا اللَّـهُ :رَ اسِ  »خَ

خداوند مـرا بـر او   ، ديشب شيطان بر من ظاهر شد. تالش نمود تا نمازم را قطع كند(
شـما او را   گلوي او را گرفتم. خواستم او را به سـتوني ببنـدم تـا صـبح     و چيره ساخت

ببينيد؛ ولي سخن سليمان عليه السالم به خاطرم آمد كه گفته بود: خدايا به من حكـومتي  
عطا كن كه بعد از من سزاوار هيچكس نباشد. پس خداوند او را ناكام باز گردانـد). ايـن   

(لفظ حديث از بخاري
479F

 بود.   )1

                                                            
 )461) اطراف بخاري  (1210بخاري  ( -1
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نْ «در صحيح مسلم نيز آمده است:  يتًا مِ رِ فْ ـإِنَّ عِ نِّ الْ َّ  جِ يلَ تِكُ عَ فْ لَ يَ عَ ـجَ طَعَ الْ ةَ لِيَقْ حَ بَارِ

ةَ  الَ َّ الصَّ يلَ إِنَّ ، عَ ـهَ وَ تُّهُ  اللَّ عَ ذَ نْهُ فَ نَنِي مِ كَ ي ، أَمْ ارِ وَ نْ سَ ةٍ مِ يَ ارِ نْبِ سَ بِطَهُ إِىلَ جَ تُ أَنْ أَرْ مْ َ دْ مهَ لَقَ فَ

ـ ونَ الْ َعُ يْهِ أَمجْ ونَ إِلَ نْظُرُ وا تَ بِحُ تَّى تُصْ دِ حَ جِ سْ مْ  -مَ لُّكُ نَ  -أَوْ كُ يْامَ لَ ي سُ لَ أَخِ وْ تُ قَ رْ كَ عليه  ثُمَّ ذَ

ي { :السالم دِ عْ نْ بَ دٍ مِ َحَ نْبَغِي ألِ ا الَ يَ لْكً بْ يلِ مُ هَ رْ يلِ وَ فِ بِّ اغْ هُ  }رَ دَّ رَ ـهُ فَ ئًا اللَّ اسِ  )480F1(»خَ

[همانا ديشب جن سركشي بر من حمله كرد تا نمازم را قطع كند؛ خداوند مـرا بـر او   
هـاي مسـجد    خواستم او را بـه سـتوني از سـتون    ساخت و گلويش را فشردم و مي چيره

سليمان عليه السالم را بـه  ، همه ي شما صبح او را نگاه كنيد. سپس گفتار برادرم ببندم تا
سـزاوار  ، ياد آوردم كه فرمود: خدايا مرا بيامرز و به من حكومتي عطا كن كه بعد از مـن 

 را ناكام بازگرداند.]   هيچ كس نباشد. پس خداوند او
هرضي حديثي را از عايشه ، به شرط بخاري، نسايي كنـد كـه پيـامبر     نقل مي عنْها اللـَّ
هصلَّى  خواند و شيطان نزدش آمد. پيامبر نماز مي او را گرفت و به زمـين   علَيه وسلَّم اللـَّ

 خواباند و گلويش را فشرد.  

هصلَّى  پيامبر دَ لسانِه عىل يدي« فرمود: ه وسلَّمعلَي اللـَّ رْ لوال دعوةُ أخي ، حتى وجدتُ بَ

ا حتى يراهُ الناس عليه السالمسليامن     )481F2(»ألصبح موثقً

[تا اين كه سردي زبانش را بر دستم حـس كـردم اگـر دعـاي سـليمان عليـه السـالم        
 بستم تا صبح مردم او را ببينند.]   بود. شب او را مي نمي

هرضي  سعيد را ابوداود و احمد از ابيهمين حديث  اند كه  چنين روايت كرده عنْه اللـَّ

هصلَّى  پيامبر هِ «فرمود:  علَيه وسلَّم اللـَّ ابـِ عَ دَ لُ رْ تُ بَ دْ جَ تَّى وَ هُ حَ نُقُ لْتُ أَخْ امَ زِ ي فَ يْتُ بِيَدِ وَ أَهْ فَ

 ِ اتَنيْ يَّ هَ بَعَ َ إِصْ ـبَنيْ تِيالْ الَّ َامِ وَ ا إِهبْ لِيهَ   )482F3(»تَ

                                                            
 ) 541مسلم  ( -1
 )8219) و طبراني در االوسط  (11439) نسائي در الكبري  (2350ابن حبان  ( -2
). هيثمـي در  946) لفظ حديث از روايت احمد است. عبد بن حميـد در مسـندش  (  3/82(  -مسند احمد -3

 )2/87»  (رواه أحمد و رجاله ثقات« مجمع گويد: 
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[با دستم بر او چنگ انداختم و گلويش را فشردم تا اينكه سردي آب دهانش را بـين  
 احساس كردم.]  ، انگشت اشاره)( انگشت شست) و سبابه( ابهام، اين دو انگشتم

هرضي بخاري در صحيح خود حديثي معلق ولي با صيغه ي جزم از ابوهريره   اللـَّ

نْهولُ « گفت:كند كه  نقل مي ع سُ نِي رَ لَ كَّ ىلَّ  اللَّـهِ وَ لَّمَ  اللَّـهُ صَ سَ يْهِ وَ لَ ؛  عَ انَ ضَ مَ اةِ رَ كَ ظِ زَ فْ بِحِ

: وَ  لْتُ قُ هُ وَ تُ ذْ أَخَ امِ فَ نْ الطَّعَ ثُو مِ ْ لَ حيَ عَ أَتَاينِ آتٍ فَجَ ولِ  اللَّـهِ فَ سُ نَّكَ إِىلَ رَ عَ فَ َرْ ىلَّ  اللَّـهِ ألَ  اللَّـهُ صَ

لَّمَ  سَ يْهِ وَ لَ الَ قَ ، عَ قَ تُ فَ بَحْ أَصْ نْهُ فَ يْتُ عَ لَّ : فَخَ الَ ؛ قَ ةٌ يدَ دِ ةٌ شَ اجَ يلِ حَ يَالٌ وَ َّ عِ يلَ عَ ْتَاجٌ وَ : إِينِّ حمُ الَ

ىلَّ النَّبِيُّ  لَّمَ  اللَّـهُ صَ سَ يْهِ وَ لَ كَ عَ ريُ لَ أَسِ عَ ا فَ ةَ مَ رَ يْ رَ ا هُ بَ ا أَ ـ: يَ ولَ الْ سُ ا رَ : يَ لْتُ : قُ الَ ؟ قَ ةَ حَ ـهِ بَارِ  اللَّ

كَ  فْتُ شَ رَ عَ ؛ فَ ودُ يَعُ سَ بَكَ وَ ذَ دْ كَ هُ قَ ا إِنَّ : أَمَ الَ . قَ بِيلَهُ يْتُ سَ لَّ ْتُهُ فَخَ محِ رَ يَاالً فَ عِ ةً وَ يدَ دِ ةً شَ اجَ هُ  ا حَ نَّ أَ

ولِ  سُ لِ رَ وْ ؛ لِقَ ودُ يَعُ ـهِ سَ ىلَّ  اللَّ لَّمَ  اللَّـهُ صَ سَ يْهِ وَ لَ نْ  عَ ثُو مِ ْ اءَ حيَ هُ فَجَ تُ دْ صَ ودُ فَرَ يَعُ امِ  إِنَّهُ سَ الطَّعَ

ولِ  سُ نَّكَ إِىلَ رَ عَ فَ َرْ : ألَ لْتُ قُ هُ فَ تُ ذْ أَخَ ىلَّ  اللَّـهِ فَ لَّمَ  اللَّـهُ صَ سَ يْهِ وَ لَ َّ  عَ يلَ عَ ْتَاجٌ وَ إِينِّ حمُ نِي فَ عْ : دَ الَ قَ

ولُ  سُ الَ يلِ رَ قَ تُ فَ بَحْ أَصْ . فَ بِيلَهُ يْتُ سَ لَّ ْتُهُ فَخَ محِ ودُ فَرَ يَالٌ الَ أَعُ ىلَّ  اللَّـهِ عِ لَّمَ  اللَّـهُ  صَ سَ يْهِ وَ لَ ا عَ : يَ

ولَ  سُ ا رَ : يَ لْتُ ؟ قُ كَ ريُ لَ أَسِ عَ ا فَ ةَ مَ رَ يْ رَ ا هُ بَ يْتُ  اللَّـهِ أَ لَّ ْتُهُ فَخَ محِ رَ يَاالً فَ عِ ةً وَ يدَ دِ ةً شَ اجَ ا حَ كَ شَ

ودُ  يَعُ سَ بَكَ وَ ذَ دْ كَ هُ قَ ا إِنَّ : أَمَ الَ . قَ بِيلَهُ اءَ ، سَ هُ الثَّالِثَةَ فَجَ تُ دْ صَ :  فَرَ لْتُ قُ هُ فَ تُ ذْ أَخَ امِ فَ نْ الطَّعَ ثُو مِ ْ حيَ

ولِ  سُ نَّكَ إِىلَ رَ عَ فَ َرْ نِي ، اللَّـهِ ألَ عْ الَ دَ . قَ ودُ عُ ودُ ثُمَّ تَ عُ مُ الَ تَ عُ زْ اتٍ أَنَّكَ تَ رَّ ثِ مَ رُ ثَالَ ا آخِ ذَ هَ وَ

كَ  عُ نْفَ تٍ يَ لِامَ كَ كَ لِّمْ ا اللَّـهُ أُعَ : إِذَ الَ ؟ قَ وَ ا هُ : مَ لْتُ ا. قُ َ أْ  هبِ رَ اقْ كَ فَ اشِ يْتَ إِىلَ فِرَ : آية الكريسأَوَ

وَ  اللَّـهُ { هَ إِالَّ هُ ـالَ إِلَ يُّ الْ ـحَ يُّومُ الْ تِمَ  }قَ ْ تَّى ختَ ـحَ نْ الْ يْكَ مِ لَ الَ عَ زَ نْ يَ إِنَّكَ لَ ؛ فَ ةَ ـهِ آيَ افِظٌ  اللَّ ، حَ

؛ بِيلَهُ يْتُ سَ لَّ . فَخَ بِحَ تَّى تُصْ يْطَانٌ حَ نَّكَ شَ بَ رَ قْ الَ يَ ولُ  وَ سُ الَ يلِ رَ قَ تُ فَ بَحْ أَصْ ىلَّ فَ يْهِ  اللَّـهُ صَ لَ عَ

لَّمَ  سَ كَ وَ ريُ لَ أَسِ عَ ا فَ ـ:مَ ولَ الْ سُ ا رَ : يَ لْتُ ؟ قُ ةَ حَ نِي  اللَّـهِ بَارِ عُ نْفَ تٍ يَ لِامَ نِي كَ لِّمُ عَ هُ يُ نَّ مَ أَ عَ ـهُ زَ ا  اللَّ َ هبِ

: الَ يلِ : قَ لْتُ ؟ قُ يَ ا هِ الَ مَ ؛ قَ بِيلَهُ يْتُ سَ لَّ أْ  فَخَ رَ اقْ كَ فَ اشِ يْتَ إِىلَ فِرَ ا أَوَ َا  آية الكريسإِذَ هلِ نْ أَوَّ مِ

تِمَ  ْ تَّى ختَ ـحَ : الْ ةَ وَ  اللَّـهُ {آيَ هَ إِالَّ هُ ـالَ إِلَ يُّ الْ ـحَ يُّومُ الْ نْ  }قَ يْكَ مِ لَ الَ عَ زَ نْ يَ : لَ الَ يلِ قَ ـهِ وَ  اللَّ

افِظٌ  بِحَ ، حَ تَّى تُصْ يْطَانٌ حَ بَكَ شَ رَ قْ الَ يَ ىلَ  -وَ ءٍ عَ ْ صَ يشَ رَ انُوا أَحْ كَ ـوَ ِ الْ ريْ الَ النَّبِيُّ  -خَ قَ ىلَّ فَ صَ
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لَّمَ  اللَّـهُ  سَ يْهِ وَ لَ ا عَ بَ ا أَ يَالٍ يَ ثِ لَ نْذُ ثَالَ َاطِبُ مُ نْ ختُ لَمُ مَ عْ . تَ وبٌ ذُ وَ كَ هُ قَكَ وَ دَ دْ صَ هُ قَ ا إِنَّ : أَمَ

يْطَانٌ  اكَ شَ : ذَ الَ . قَ : الَ الَ ؟ قَ ةَ رَ يْ رَ  )483F1(»هُ

هصلَّى  بر[پيام مرا مسئول حفاظت از صدقه ي فطريه قـرار داد. يكـي    علَيه وسلَّم اللـَّ
آمد و شروع به برداشتن از اموال صدقه كرد. او را گرفتم و گفتم: به خدا قسم تو را نـزد  
رسول خدا خواهم برد. گفت: من محتاج و عيالوار هستم و سـخت نيازمنـدم. او را رهـا    

هصلَّى  د پيامبركردم. چون صبح ش فرمود: اي ابـوهريره ديشـب اسـيرت     علَيه وسلَّم اللـَّ
رحم كردم  بر او، چه كرد؟ گفتم: اي رسول اهللا؛ از نياز شديد و كثرت عيال شكايت كرد

و رهايش ساختم. فرمود: او به تو دروغ گفته است و باز خواهد گشت. يقين كـردم كـه   
هصلَّى  برچون پيام(گردد  دو مرتبه برمي گفته بود). در كمـين او نشسـتم.    علَيه وسلَّم اللـَّ

او را گـرفتم و گفـتم: تـو را نـزد      دوباره آمد و باز شروع به برداشتن از مال صدقه كرد.
 بر او ردم.گ ميدوباره باز ن، رسول اهللا خواهم برد. گفت رهايم كن. من محتاج و عيالوارم

ـه صلَّى  ح پيامبررحم كردم و رهايش ساختم. صب لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـفرمـود: اي ابـوهريره    ع
 اسيرت ديشب چه كرد؟ گفتم: اي رسول اهللا از نياز و كثرت عيال خود شكايت كرد. من

گـردد.   رحم كردم و رهايش ساختم. فرمود: او به تو دروغ گفتـه اسـت و بـاز مـي     بر او
ع به برداشتن از مـال صـدقه كـرد. او را    مرتبه ي سوم در كمين او نشستم. او آمد و شرو

هصلَّى  گرفتم و گفتم: تو را نزد رسول اهللا خواهم برد. اين سومين مرتبـه   علَيه وسلَّم اللـَّ
گردي. گفت: رهايم كن. تو را كلمـاتي   دهي باز نگردي و دوباره باز مي است كه قول مي

د. گفتم: آن كلمات چيست؟ گفـت:  آموزم كه بواسطه ي آن خداوند به تو سود برسان مي
 )تـا آخرآيـه  (ال اله اال هـو الحـي القيـوم) را      اهللا( آية الكرسي، به رختخواب رفتي هرگاه
شود و شيطان تا صبح به تو نزديـك   از جانب خداوند برايت نگهباني گماشته مي، بخوان

هصلَّى  شود. پس رهايش كردم. چون صبح شد پيامبر نمي خطاب به مـن   وسلَّمعلَيه  اللـَّ
هصلَّى  فرمود: اسيرت ديشب چه شد؟ گفتم: اي رسول اهللا كـرد   گمان مي علَيه وسلَّم اللـَّ

                                                            
: وقتـي كسـي   »إذا وكل رجالً فرتك الوكيل شيئاً فأجازه املوكل«ر باب  بخاري آن را در كتاب وكالت د -1

 وكيل گرفت و وكيل چيزي را ترك كرد و موكل اجازه داد، نقل كرده است.
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رسـاند. مـن هـم     به من كلماتي آموخته است كه به واسطه آن خداوند به مـن سـود مـي   
به رختخـواب رفتـي    هرگاه به من گفت: رهايش كردم فرمود: آن كلمات چيست؟ گفتم:

ال اله االهو الحي القيوم). و به من گفـت: بـراي     اهللا(آيه الكرسي را از اول تا آخر بخوان 
 شود.   شود و شيطان تا صبح به تو نزديك نمي تو نگهباني از جانب خداوند گماشته مي

هرضي ( صحابه« لَّى   پيـامبر ، ») حريص بر خير بودندعنْهم اللـَّ صـ ـه لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـع 
داني اي ابوهريره  فرمود: اين بار به تو راست گفته است در حالي كه او دروغگوست. مي

لَّى   پيـامبر ، گفتي؟ گفتم: نه در اين سه شب با چه كسي سخن مي صـ ـه لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـع 
 »است. كه پيش تو آمده فرمود: او شيطان بوده

هصلَّى  پيامبر  ـه رَضي حديثي كه بخاري و مسلم آن را از صفيه در علَيه وسلَّم اللـَّ  اللـَّ

مِ «اند خبر داده است:  نقل كرده عنْها  الدَّ ْرَ مَ جمَ نْ ابنِ آدَ ي مِ ْرِ يْطَانَ جيَ  )484F1(»إِنَّ الشَّ

 جاري است.] فرزند آدم[همانا شيطان همچون خون در بدن 
هرحمه  امام احمد ت كرده است كه عثمان بن ابـي  در المسند با سند صحيح رواي اللـَّ

هرضي  العاص شـيطان بـين مـن و نمـاز و قـرائتم مـانع       ، اي رسـول اهللا [ گفت: عنْه اللـَّ

ذْ بِ « شود. فرمود: مي ـوَّ تَعَ ـتَهُ فَ سْ سَ ا أَحْ ـإِذَ بٌ فَ نْزَ هُ خَ الُ لَ قَ يْطَانٌ يُ اكَ شَ ـىلَ  اللَّــهِ ذَ ـلْ عَ فِ اتْ هُ وَ نـْ مِ

ا ثً كَ ثَالَ ارِ سَ  »يَ

از او ، يند: وقتي حضورش را حـس كـردي  گو ميشيطاني است كه او را خنزب [اين 
يـد: ايـن   گو مـي  عثمان به خدا پناه ببر و سه مرتبه در سمت چپ خود آب دهان بيانداز.

(كار را انجام دادم و خداوند او را از من دور كرد.]
485F

2( 
هـا   ز فرشتهيك همنشين ا انساندر احاديث صحيح از پيامبر ثابت است كه همراه هر 

هصلَّى حتي همراه پيامبر ، و يك همنشين از شياطين است لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـ؛ جـز اينكـه    ع
هصلَّى  خداوند پيامبر را بر شيطان چيره ساخته است و شيطاني كه همراه  علَيه وسلَّم اللـَّ

                                                            
 )2175مسلم  ( –) 7171بخاري  ( -1
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لَّى   پيامبر، اسالم آورده است. لذا جز به خوبي، پيامبر بوده اصـ ـه لَّم   للـَّ سـو ه لَيـرا امـر   ع
(كند. نمي

486F

1( 
هصلَّى  كتاب خدا و سنت پيامبر  انسـان و اجماع امت بر ورود جن بر  علَيه وسلَّم اللـَّ

شخصي مانند شيخ طنطـاوي كـه   كند. چگونه ممكن است  هوش كردنش داللت مي و بي
 ليد از اهل بدعت انكار كند.اين مسئله را بدون علم و هدايت و براساس تق، از علماست

. انشاءاهللا مختصري از گفتار علمـاء را در ايـن   واهللا املستعان و ال حول و ال قوة اال باهللا

 مورد براي شما خواننده ذكر خواهم كرد:

﴿ آراء مفسرين در مورد آيه:                

          ﴾ :۲۷۵[البقرة[ 

شيطان او خيزند؛ مگر مانند كسي كه  بر نمي -در قيامت  –خورند  كساني كه ربا مي«
 .»را دچار ديوانگي كرده است

هرحمه ابوجعفر ابن جرير  (يدگو ميدر تفسير اين آيه چنين  اللـَّ
487F

: در اين دنيا شيطان )2
مـن  «افتـد.   شـود و بـه زمـين مـي     يد و او همان كسي است كه ديوانه ميربا عقلش را مي

 را ديوانگي تفسير كرده است.» المس
هرحمه  بغوي (يد:گو ميدر تفسير اين آيه  اللـَّ

488F

 شـود:  گفته مـي ، يعني: ديوانگي، مس )3

 وقتي كه ديوانه باشد. مس الرجل فهو ممسوس)(

هرحمه  ابن كثير  (يد:گو مياين آيه  در تفسير اللـَّ
489F

شـان   يعنـي در قيامـت از قبرهـاي    )4
و به صورت غير ؛ مسلّط است و شيطان بر وي است هخيزند كه ديوان ي بر ميكسهمانند 

 خيزند. بر مي متعادل و نا استوار

                                                            
 )2814مسلم  ( -1
 ) بنحوه3/261تفسير طبري  ( -2

 )1/261(معالم التنزيل   -3
 )1/327تفسير القرآن العظيم  ( -4
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هرَضي ابن عباس  ي كـه  هـا  آنيـد: ربـاخوار در قيامـت همچـون ديـو     گو مي عنْهما اللـَّ
شود. ابن ابي حاتم آن را روايت كرده است. از عـوف بـن    نده ميفشرند ز گلويش را مي

قتاده و مقاتل بن حيان مانند اين روايت شده ، ربيع بن انس، سدي، سعيدبن جبير، مالك
هرحمه است. [پايان كالم ابن كثير   ]اللـَّ

هرحمه  قرطبي (يد:گو ميدر تفسير اين آيه  اللـَّ
490F

ـ    )1 ر اشـتباه  در اين آيه دليلـي اسـت ب
از  ديـوانگي  كنند كه كنند. و گمان مي توسط جن را انكار مي، صرع)( كساني كه ديوانگي

نفـوذ نـدارد. آراء مفسـرين در ايـن بـاره       انساناست و شيطان بر  انسانطبيعت جسمي 
 بسيار است.

هرحمه شيخ االسالم ابن تيميه  ايضاح الداللة يف عموم الرسالة (در كتاب خود  اللـَّ

سخنان قبلي خود  ادامه ياست. در  9-65ص، 19ج » مجموع الفتاوي«كه در ، للثقلني)

يد: به همين جهت گروهي از معتزله هم چون جبايي و ابوبكر رازي و گو ميچنين 
 ؛كنند كنند. ولي وجود جن را انكار نمي انكار مي انسانديگران ورود جن را در كالبد 

هصلَّى  مبرزيرا در احاديث روايت شده از پيا  انسانورود جن به كالبد  علَيه وسلَّم اللـَّ
كنند.  در اين مورد اشتباه مي هرچندهم چون وجود جن به صراحت بيان نشده است. 

يد: اهل سنت معتقدند گو مي عةو الجما لسنةاشعري در كتاب مقاالت اهل ا ابوالحسن لذا

﴿ فرمايد: طور كه خداوند مي شود. همان جن در بدن شخص ديوانه وارد مي كه  

                         ﴾ :البقرة]

۲۷۵[ 
كنند جن در بـدن   اي گمان مي يد: به پدرم گفتم: عدهگو ميعبداهللا بن احمد بن حنبل 

يـد.  گو مـي سـخن   انسـان يند جن با زبان گو ميفت: پسرم دروغ شود. گ داخل نمي انسان
 اين مسئله در كتابهاي مربوط به اين موضوع بطور مبسوط بيان شده است.

                                                            
 )3/355أحكام القرآن  ( -1
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هرحمه  ابن تيميه يد: وجود گو مي 277، 276مجموع الفتاوي ص  24در جلد  اللـَّ
ود جن در كالبد جن با كتاب خدا و سنت پيامبر و اجماع امت ثابت شده است و نيز ور

 ﴿ فرمايد: به اتفاق ائمه اهل سنت و جماعت ثابت است. خداوند مي انسان

                         ﴾ :البقرة]

۲۷۵[ 
شـيطان او  يزند مگر مانند كسي كه خ بر نمي -در قيامت  -خورند  كساني كه ربا مي«

 .»را دچار ديوانگي كرده است

هصلَّى  در حديث صحيح از پيامبر ي « روايت است كه علَيه وسلَّم اللـَّ ْرِ يْطَانَ جيَ إِنَّ الشَّ

نْ  ـمِ مِ  انسانالْ  الدَّ ْرَ    »جمَ

(جريان دارد) انسانچون خون در بدن  شيطان هم(
491F

1( 
ينـد: جـن در بـدن    گو مـي اي  يد: به پدرم گفتم: عـده گو مينبل عبداهللا بن احمد بن ح

يـد  گو مـي جن به زبان ديوانه سخن ، يندگو ميشود. گفت: فرزندم! دروغ  وارد نمي انسان
 و اين گفته احمد بن حنبل مشهور است.

يـد كـه معنـايش فهميـده     گو مـي كند در نتيجه سخناني  را ديوانه مي انسانهمانا جن 
گـذارد؛   هايي وارد ميشود كه اگر به شتر وارد شود تأثير مـي  فرد ضربه شود و به بدن نمي

هايي را كه گفتـه بـه    كند و نه حرف ولي با اين حال فرد جن زده نه ضربه ها را حس مي
كشد و فرش خـود را جمـع    خاطر دارد. گاهي فرد جن زده ديگران را به سوي خود مي

دهـد   كند و كارهاي ديگري انجام مـي  قل ميكند و اشياء را از جايي به جاي ديگر منت مي
اين كارها جنس ديگري غير  ي دهندهداند كه گوينده ي اين سخنان و انجام  كه بيننده مي

 است. انساناز 
كنـد و هـر كـس آن را     را انكـار نمـي   انساناز ائمه ي مسلمانان كسي ورود جن در  

بدون شـك بـه شـريعت    ، دكن ميانكار كند و ادعا كند كه شريعت اين مسئله را تكذيب 
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دروغ بسته است و هيچ دليل شرعي براي نفي اين مسئله وجود ندارد. پايـان كـالم ابـن    
 تيميه
ـه رحمه امام ابن قيم    4ج -زادالمعـاد فـي هـدي خيـر العبـاد      -در كتـاب خـود    اللـَّ
يد: ديوانگي دو نوع اسـت؛ ديـوانگي بـه واسـطه ي ارواح پليـد      گو ميچنين  69-66ص
ناشي از فشارهاي عصبي است كه منجـر بـه بيماريهـاي روانـي      اي كه ني و ديوانگيزمي
. دومـي همـان چيـزي اسـت كـه پزشـكان در مـورد سـبب و عـالج آن سـخن           ودش مي
 يند.  گو مي

بـه آن   ي پزشـكان بزرگـان و عقـال  ، ولي در مورد ديوانگي به واسطه ي ارواح خبيثه
فقط بـا ارواح شـريف و پـاك     ها آندند: دفع كنند و معتق ش نميانكاركنند و  اعتراف مي

د. بقراط در برخي نرا باطل كن ها آنو اثر  هدمورا دور ن ها آنآسماني ممكن است كه شر 
هاي ديـوانگي را ذكـر كـرده و گفتـه      هايش به آن اشاره كرده است. برخي عالج از كتاب

 تركيبات درونـي و  مزاج آدمي تغيير آن نوع ديوانگي كه سبب آن راياست اين داروها ب
آن را  هـا ايـن دارو ، كه سـبب آن ارواح اسـت   اي سودمند است. ولي ديوانگي، باشد مي

 كند. عالج نمي
، داننـد  دينـي را فضـيلت مـي    و فرومايه و كساني كه بي، ولي برخي از پزشكان نادان 

 كننـد.  يكنند و به تأثير آن در فرد جن زده اقرار نم ديوانگي بواسطه ي ارواح را انكار مي
چيزي جز ناداني در آستين ندارند و گرنه هيچ دوايـي در پزشـكي بـراي آن يافـت      آنان

آن است. اخالط را دليـل ديـوانگي دانسـتن در     برنشده است و حس و وجود نيز شاهد 
يـد: پزشـكان ديـن    گو مـي تا جايي كه ، كند نه در همه انواع آن برخي اقسام آن صدق مي

داننـد و   مزاج و طبيعت) را ثابت مي( گي به واسطه ي اخالطستيزي آمدند كه فقط ديوان
باشـد از نـاداني و ضـعف     هر كس داراي عقل و شناخت به اين ارواح و اثـرات آن مـي  

 افتد. عقلي اين گروه به خنده مي

 عالج اين نوع ديوانگي به دو چيز بستگي دارد:
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جانب فرد جـن زده بـا    اول به فرد جن زده و دوم به فرد معالجه كننده. عالج آن از 

سـت و پنـاه   ها آنقدرت نفساني و توجه كامل به خالق اين ارواح و به وجود آورنـده ي  
بردن صحيح كه قلب و زبان پي در پي آن را ياد كند؛ زيـرا ايـن نـوعي مبـارزه اسـت و      
پيروزي جنگجوي مسلح در ميدان مبارزه مشروط به دو چيز است اول اين كه اسلحه ي 

يـك   هرگـاه كه بازوي جنگجو قـوي باشـد.    خوبي برخوردار باشد. دوم اين او از كيفيت
شرط نباشد. اسلحه به تنهايي تأثير زياد و مفيدي نخواهد داشت. پس چگونه است وقتي 
هر دو شرط وجود نداشته باشد. اگر قلبي از توحيد و توكل و تقوا و توجه خـالي باشـد   

 ند مقابله نمايد.توا اي نداشته باشد چگونه مي و هيچ اسلحه
دوم از جانب معالجه كننده كه در او نيز همان دو شرط بايد وجود داشـته باشـد. بـه    

يـا ال   -يا بسـم اهللا   - از وجود او خارج شو - با گفتارطوري كه برخي معالجه كنندگان 

ـه صلَّى  كنند. پيامبر اكتفا مي -اال باهللا  ةحول و ال قو لَّم   اللـَّ سـو ه لَيــ  ع  فرمـود:  ين مـي چن

وَّ « دُ جْ عَ رُ ولُ  اللَّـهِ اخْ سُ ا رَ نَ  »اللَّـهِ أَ

([دشمن خدا بيرون شو من رسول خدايم.]
492F

1(   
 را مشـاهده كـردم كـه كسـي را نـزد فـرد جـن زده        ابن تيميـه) ( مشيخ و استاد خود

فرستاد تا با روح موجود در بدن او صحبت كند و بگويد: شيخ به تـو گفـت: خـارج     مي
گشـت. گـاهي خـود     براي تو حالل نيست و جن زده به حال عادي بر مـي  شو. اين كار

سـركش بـود و شـيخ بـا زدن او را خـارج      ، گفت و گاهي نيـز روح  شيخ با او سخن مي
كرد. ما و ديگران اين  كرد و پس از بازگشت به حال عادي فرد دردي را احساس نمي مي

يـد: بـه طـور كلـي ايـن نـوع       گو مـي مه ايم. ابن قيم در ادا كار را چندين مرتبه از او ديده
كند؛ مگر كسـاني كـه از علـم و عقـل و آگـاهي       ديوانگي و عالج آن را كسي انكار نمي

دينـي و خـالي بـودن     خوردارند. بيشترين تسلط ارواح خبيثه بر افراد از جهت كمبر ميك
لَّى   قلب و زبان آنان از حقيقت ذكر و اذكار و اوراد شرعي است كـه از پيـامبر   صـ ـه  اللـَّ

                                                            
) و گفتـه  4232( 618) 617/2) و حـاكم  ( 679)  (264/22) و طبرانـي در الكبيـر  (  171/4-172احمد  ( -1

 مراجعه كن) 9/69سندش صحيح است و ذهبي با آن موافقت كرده است. به مجمع الزوائد  (
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لَّمسو هلَيشود كه چه بسا  ثابت است. پس روح خبيث بر فرد تنها و بي سالح وارد مي ع
هرحمه  گذارد. پايان گفتار ابن قيم سخت است و بر او تاثير مي    اللـَّ

با توجه به آن چه از داليل شرعي و اجماع علماي اهل سـنت و جماعـت مبنـي بـر     
باطـل بـودن گفتـار منكـرين ايـن      ، براي خواننده، ذكر كرديم انساندخول جن بر  اثبات

شود. شيخ بزرگوار علي طنطـاوي در انكـار ايـن مسـئله راه خطـا را       مسئله مشخص مي
پيموده است. و وعده داده است اگر در اين مورد با دليل قانع شود به حقيقت بر خواهـد  

راه راسـت بـاز گـردد. از    گشت. او را الزم است پس از خواندن آن چه ذكر كـرديم بـه   
 خداوند براي خود و او هدايت و توفيق را خواهانيم.

 -14/10/1407در تاريخ » ةالندو صحيفة«گفتاري را كه ، شود از آنچه گفتيم دانسته مي

) از دكتر محمد عرفان نقل كرده است مبني بر اين كه كلمه ي جنـون در قـاموس   8-ص
و صـحبت   انسـان دخول جن بر  كهگمان كرده طبي كلمه اي نامفهوم و پوشيده است و 

علمي صد درصـد اشـتباه اسـت. ايـن نظريـه باطـل اسـت و         از نظر انسانكردن با زبان 
برخاسته از كم اطالعي اين دكتر از مسايل شرعي و فتاواي علماي اهل سنت و جماعت 

و ايـن دليـل بـر عـدم آن     ، است. چون مسئله بر بسياري از پزشكان مخفي مانـده اسـت  
آگاهي آنان است و از طرفي علمايي كه به راستي و امانت و بصيرت  نيست؛ بلكه دليل نا

در دين مشهورند در اين مورد اطالعات خوبي دارند. اين مسئله مورد اجماع اهل سـنت  
و جماعت است. همان گونه كه شيخ االسالم ابن تيميه از همه علما نقل كـرده اسـت. از   

كه اين مسئله را در اعتقادات اهـل سـنت و جماعـت ذكـر     ابو الحسن اشعري نقل است 
كرده است. و نيز از ابوالحسن عالمه ابو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا شبلي حنفـي متوفـاي   

 نقل است.   51باب  »آكام املرجان يف غرائب االخبار و احكام اجلان«هـ در كتابش  779

كننـد و آن   به آن اعتراف مـي در كالم ابن قيم گذشت كه پزشكان بزرگ و انديشمند  
كننـد. اي   كنند؛ ولي پزشكان نـادان و فرومايـه و بـي ديـن آن را انكـار مـي       را مداوا نمي

خواننده گرامي آگاه باش و آن چه را از حق گفتيم پيروي كن و مواظب باش كه نظريـه  
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كننـد و ديگـر بـدعت     ي اطباء جاهل به مسايل شريعت و آنان كـه از ايشـان تقليـد مـي    
 اران معتزلي تو را فريب ندهند و اهللا المستعان.گذ

هصلَّى  نكته: آن چه از احاديث صحيح پيامبر و گفتار علما ذكر كرديم  علَيه وسلَّم اللـَّ
داللت بر اين دارد كه: سخن گفتن با جن و نصيحت كـردن و پنـد دادن و دعـوتش بـه     

 سوره ص مخالف نيست.  35اسالم و اطاعت او با آيه 

﴿ فرمايد: عليه السالم) مي( سليمان خداوند از قول                

             ﴾ :۳۵[ص[ 

گفت: پروردگارا مرا بيامرز و به من حكومتي عطا كن كه بعد از مـن سـزاوار هـيچ    «
 »كس نباشد
جن را امر به معروف و نهي از منكر كردن و در صورت امتناع از خـروج او را  و نيز 

زدن با آيه ي مذكور مخالف نيست. بلكه اين كار واجب است و در زمره ي دور كـردن  
بـه آن   انسـان زورگو و كمك به مظلوم و امر به معروف و نهـي از منكـر قـرار دارد كـه     

هصلَّى  مبرباشد. در حديث صحيح گذشت كه پيا مكلف مي گلوي شيطان  علَيه وسلَّم اللـَّ
هصلَّى  را فشرد تا اين كه آب دهانش بر دست شريف پيامبر جاري شد و  علَيه وسلَّم اللـَّ

ا حتى يراهُ الناس«فرمود:   )493F1(»لوال دعوةُ أخي سليامن عليه السالم ألصبح موثقً

 بستم تا مردم او را ببينند]  تا صبح او را مي [اگر دعاي برادرم سليمان عليه السالم نبود
 آورده است كه پيامبر عنْه اللَّـهرضي  در روايتي از امام مسلم در حديث ابو دردا

هصلَّى  وَّ «فرمود:  علَيه وسلَّم اللـَّ دُ ـهِ إِنَّ عَ ي  اللَّ هِ جْ لَهُ يفِ وَ عَ ارٍ لِيَجْ نْ نَ ابٍ مِ هَ اءَ بِشِ لِيسَ جَ إِبْ

وذُ بِ  : أَعُ لْتُ قُ نْكَ  اللَّـهِ فَ : (، مِ لْتُ مَّ قُ ) ثُ اتٍ رَّ ثَ مَ ـثَالَ نَةِ الْ نُكَ بِلَعْ . اللَّـهِ عَ رْ تَأْخِ سْ لَمْ يَ ؛ فَ ةِ  التَّامَّ

هُ ( ذَ دْتُ أَخْ مَّ أَرَ ) ثُ اتٍ رَّ ثَ مَ نَ  اللَّـهِ وَ ، ثَالَ يْامَ لَ ينَا سُ ةُ أَخِ وَ عْ الَ دَ وْ وثَ  عليه السالملَ بَحَ مُ َصْ ا ألَ قً

لِ  انُ أَهْ دَ لْ بُ بِهِ وِ لْعَ ـيَ ينَةِ الْ دِ   )494F2(»مَ

                                                            
 تخريج  حديث در ابتداي فتوا گذشت. -1

 )542مسلم  ( -2
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[همانا دشمن خدا ابليس اخگري از آتش آورده بود تا بر صورتم قرار دهد. سه مرتبه 

ـ« :برم. سپس گفتم گفتم: از تو به خدا پناه مي نَةِ الْ نُكَ بِلَعْ ـةِ  اللَّـهِ عَ تـو را بـا لعنـت     :»التَّامَّ

بـه خـدا   ، سـپس خواسـتم او را بگيـرم    .رفـت ن كنار ا باز هم؛ امكنم كامل خدا لعنت مي
كرد كه بسـته   اي آغاز مي آن شيطان صبح را گونه، سوگند اگر دعاي برادر ما سليمان نبود

 شده بود و بازيچه ي كودكان مدينه بود.]  
 احاديث و گفتار علما در اين مورد بسيارند.

جويم به خداوند بـه   اشد. توسل مياميدوارم آنچه گفتيم براي جويندگان حق كافي ب 
مسلمانان را به آگـاهي درديـن و اسـتقامت در     اسماء پاك و صفات برترش كه ما و همه
منت نهد. ما و همـه مسـلمانان از علـم     را بر ما آن توفيق دهد و گفتار حق و كردار نيك

 باشد. ميبريم. زيرا او قادر و توانا  بدون عمل و انكار بدون علم به خداوند پناه مي
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.

دخول الجني في  لةدو رساله اش: مسأ در -شيخ ابن باز  گفتاري از

 26ص -و العالج عن طريق السحر -4ص -المصروع  بدن

 انسان] حكم دخول جن در295[

 وجود دارد؟ انسانآيا دليلي بر داخل شدن جن در  س:

كند.  را تأييد مي انسانب و سنت هست كه دخول جن در كالبد بله. داليلي از كتا ج:

﴿ فرمايد: خداوند مي                    

     ﴾ :۲۷۵[البقرة[ 

شـيطان او را  ر مانند كسي كه خيزند؛ مگ در قيامت) بر نمي(خورند  كساني كه ربا مي«
 .  »دچار ديوانگي كرده است
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هرحمه ابن كثير  اي از  زده يـد: در قيامـت همچـون جـن    گو مـي در تفسير اين آيه  اللـَّ
(خيزند كه در حال ديوانگي و تسلط شيطان بر او است. شان برمي قبرهاي

495F

1( 

هصلَّى  در سنت پيامبر مَ « ه است:نيز آمد علَيه وسلَّم اللـَّ ـن ابـنِ آدَ ي مِ ْـرِ يْطَانَ جيَ إِنَّ الشَّ

مِ   الدَّ ْرَ  )496F2(»جمَ

 شيطان همچون خون در بدن فرزندان آدم جاري است) (

يـد: اهـل سـنت و جماعـت     گو مي )497F3(»مقاالت اهل السنة و اجلامعة«اشعري در كتاب 

 است.   اي كه گذشت استدالل كرده شود و به آيه معتقدند جن در بدن افراد وارد مي
كننـد جـن در    يد: به پدرم گفتم: گروهي گمان مـي گو ميعبداهللا پسر احمدبن حنبل  
زده سخن  يند. جن با زبان جنگو ميشود. گفت: اي فرزندم! دروغ  داخل نمي انسانبدن 

 يد.  گو مي
ـه صلَّى  احاديث صحيحي از طريق امام احمد و بيهقي از رسول اهللا  لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـع 

هصلَّى  ي را نزد پيامبرها آنقل شده است كه بچه ي ديون  آوردند. علَيه وسلَّم اللـَّ

هصلَّى  پيامبر  وَّ « اين جمله: گفتنشروع كرد به  علَيه وسلَّم اللـَّ دُ جْ عَ رُ ا  اللَّـهِ اخْ نَ أَ

ولُ  سُ   )498F4(»اللَّـهِ رَ

 فت.من رسول خدايم) كودك شفا يا، دشمن خدا خارج شو(
ي در اين مسئله يك دليل از قرآن و دو دليل در سنت وجـود دارد  كن ميپس مالحظه 

و نيز گفتار اهل سنت و جماعت و ائمه سلف صالح است. واقعيت نيز گواه ايـن اسـت   
كنيم كه ديوانگي داليل ديگـري نيـز دارد. همچـون حساسـيت و      با وجود اين انكار نمي

 اختالالت رواني و ديگر اسباب.
 )67-4/68( الفتاوي االجتماعية –خ ابن عيثمين شي

                                                            
 )327/1تفسير ابن كثير  ( -1
 تخريج  حديث در ابتداي فتوا گذشت. -2

 اين كتاب مشهور به مقاالت االسالميين است. -3

 تخريج  حديث در ابتداي فتوا گذشت. -4
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 چگونگي پرهيز از آنو  انسان به جن رساندناذيت  آزار و هاي ] راه296[

 گذارد؟ راه پرهيز از آن چيست؟ تاثير مي انسانآيا جن بر  س:

همچون اذيت كردن كه گاهي منجـر   ؛گذارد تأثيراتي مي انسانبدون شك جن بر  ج:
در هـاي ديگـر كـه     كند و گاهي بـا روش  ي با پرتاب سنگ اذيت ميگاه، شود به قتل مي

را بـه وحشـت    انسـان ، ثابت شـده اسـت و واقعيـت بـر آن داللـت دارد. جـن       احاديث
هصلَّى  اندازد. از پيامبر مي ثابت است كه يكي از يارانش كـه جـوان تـازه     علَيه وسلَّم اللـَّ

لَّى   ) از پيـامبر غزوه خندق(دامادي بود در يكي از غزوات  صـ ـه لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـاجـازه   ع
ش رسيد همسـرش را در ورودي  ها آناش برگردد. وقتي به خ گرفت كه به سوي خانواده

ماري را ديد كـه  ، خانه يافت و ناراحت شد. همسرش گفت: داخل شو. وقتي داخل شد
اي زد  شت بـه مـار ضـربه   اي كه همراه دا خود را به فرش پيچيده بود. اين صحابي با نيزه

صحابي نيز وفات كرد. دانسته ، زماني كه مار كشته شد، تا اينكه مار مرد و در همان حال
يكي زودتر مرده است. مار يا شخصي كه مار را كشته بود؟ چون خبـر بـه     نشد كه كدام

هصلَّى  پيامبر ستند نهي فرمود جز ها ه رسيد از كشتن مارهايي كه در خانه علَيه وسلَّم اللـَّ

(دار مار ابتر و مار خط
499F

ـإِنَّ بِ « و فرمود: )1 ـيْئًا الْ مْ شَ ـنْهُ ـتُمْ مِ يْ أَ ا رَ ـإِذَ وا؛ فَ ـلَمُ ـدْ أَسْ نّا قَ ينَةِ جِ دِ مَ

يْطَانٌ  وَ شَ إِنَّامَ هُ تُلُوهُ فَ اقْ لِكَ فَ دَ ذَ عْ مْ بَ كُ ا لَ دَ إِنْ بَ ؛ فَ امٍ يَّ ةَ أَ ثَ آذِنُوهُ ثَالَ  )500F2(»فَ

را  هـا  آنچيـزي از   هرگـاه انـد.   ها هستند كـه اسـالم آورده   هي از جندر مدينه گرو(
و امر به رفـتن كنيـد) اگـر بـاز هـم مشـاهده       (مشاهده كرديد او را سه روز مهلت دهيد 
 كرديد او را بكشيد. زيرا او شيطان است).  

كند. همانگونـه كـه    كند و اذيتش مي  تعدي مي انساناين دليل بر اين است كه جن بر 
اي وارد  بـه خرابـه   انسـان يت گواه اين است: خبرهاي زيادي منتشر شده اسـت كـه   واقع
يابـد. گـاهي    ي را در آن خرابـه نمـي  انسـان شـود و   شود و به سويش سنگ پرتاب مي مي

                                                            
دار) مـاري اسـت كـه بـر      ارد و ذوالطفيتين (خـط اي د األبتر: مار كوچكي است كه دم كوتاه يا قطع شده -1

 . است پشتش دو خط سفيد يا سياه
 ) كتاب السالم.2236مسلم  ( -2



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   714 
  

شـنود يـا    شنود يا خش خشي همچون خش خش ريزش برگ درختان مـي  صداهايي مي
 شود. مي انسانكارهايي ديگر كه باعث وحشت و اذيت 

داخل  انسانگاهي جن به دليل عالقمندي يا براي اذيت و هر دليل ديگري در كالبد  

﴿ شود. اين آيه به آن اشاره دارد. مي                  

          ﴾ :۲۷۵[البقرة[ 

او را  خيزند مگر مانند كسي كـه شـيطان   بر نمي، در قيامت، خورند يكساني كه ربا م«
 .  »ده استكر گيديوان دچار

با او يا بـا كسـي كـه بـر او آيـات قـرآن را        انسانجن از درون ، در اين نوع ديوانگي
گيرد كه ديگر باز نگردد. يـا   يد. گاهي خواننده قرآن از او عهد ميگو ميخواند سخن  مي

اي كـه از شـر    بين مردم اخبار آن منتشر شده است. بر اين اساس وسيلهمسايلي ديگر كه 
را حفاظت كند. خواندن آياتي است كه در سنت آمده است كه بوسـيله ي آن   انسانجن 

را  الكرسـي  يـة آ انسـان  هرگـاه (. الكرسي يةآبتوان از جن مصون ماند. همچون خواندن 

شود و تا صبح شيطان نزديـك   ه ميشب بخواند از جانب خداوند برايش نگهباني گماشت
(آيد). او نمي

501F

1(   
 حفاظت كننده است. تعالىاهللا 

 )65-66( الرقي و ما يتعلق بها –فتاوي العالج بالقرآن و السنة  –شيخ ابن عيثمين 

به قتل  يكديگر را كنند و به عمد يا اشتباه اذيت مي را و جن همديگر انسان] 297[
 رسانند مي

يد: بر ابوسـعيد  گو مينيست؟ ابي سائب  انسانيل تسلط جن بر آيا حديث زير دل س:
خدري وارد شديم. ما نشسته بوديم كه از زير تخت او صـداي حركتـي شـنيديم. وقتـي     
نگاه كرديم ماري را ديديم. من برخاستم كه آن را بـه قتـل برسـانم. ابوسـعيد كـه نمـاز       

شد. به اتاقي در منـزل اشـاره    خواند اشاره كرد بنشينم. من نشستم. وقتي نمازش تمام مي

                                                            
 )2311(  –) 2375بخاري  ( -1
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گفت: در آن اتاق جوان تازه دامـادي از مـا   ، بيني؟ گفتم: بله كرد و گفت: اين خانه را مي
هصلَّى  كرد. با پيامبر زندگي مي به جنگ خندق رفتيم. آن جـوان هـر روز    علَيه وسلَّم اللـَّ

هصلَّى  ظهر از پيامبر اش بـاز گـردد. يـك     گرفت تا نزد خـانواده  ه مياجاز علَيه وسلَّم اللـَّ

هصلَّى  روز اجازه گرفت. پيامبر ـإِينِّ « به او فرمود: علَيه وسلَّم اللـَّ كَ فَ حَ ـالَ يْـكَ سِ لَ ـذْ عَ خُ

ظَةَ  يْ رَ يْكَ قُ لَ ى عَ شَ ات را با خود ببر. زيرا من از بني قريظه در مورد تو بيم دارم).  نيزه( »أَخْ

ا برداشت و رفت. همسرش را ديد كه جلو درب خانه ايستاده است. بـه  اش ر مرد اسلحه
ات را نگه دار و بـه خانـه    سبب غيرت خواست او را با نيزه مجروح كند. زن گفت: نيزه

داخـل شـد و مـار     آن جـوان  داخل شو تا ببيني چه چيز مرا از خانه بيرون كرده اسـت. 
اش بر او يورش برد و مـار را   با نيزه بزرگي را ديد كه خودش را به فرش پيچانيده است.

محكم زد و زخمي كرد. بعد خارج شد و او را در حياط انـداخت. خـودش نيـز دچـار     
تشنج شد و بر مار افتاد. دانسته نشد كداميك زودتر مردند. مار يا جوان؟ مسلم آن را در 

(صحيح
502F

 »رممـا حيـل أكلـه و مـاحيُ « المصـابيح بـاب   ةخود نقل كرده است و در مشـكو  )1

 روايت شده است. )،خوردن چه چيزي حالل است و چه چيزي حرام(
 اول اين كه: حديث از جهت متن و سند صحيح است.   ج:

كـاملي شـد و    انسـان از گل خلق شد. سـپس   -آدم  - ها انساندوم اين كه: ابتدا پدر 
فرزندانش از نسل او زياد شدند. جنهـا از آتـش خلـق شـدند. سـپس موجـوداتي زنـده        

هصلَّى  ند. برخي مذكر و برخي مؤنث هستند. پيامبرگشت به سوي هر يك  علَيه وسلَّم اللـَّ
فرستاده شد برخي از آنان ايمان آوردند و برخي كفـر ورزيدنـد. گـاهي     انساناز جن و 

ديوانـه  ، كند را اذيت مي انسان، كند. گاهي جن جن را دانسته يا نادانسته اذيت مي، انسان
جـن ديگـر را اذيـت    ، ديگر يا جن انسان، انسانرساند. همانگونه كه  به قتل ميكند و  مي
اين مسـئله را انكـار   ، رساند. هر كس بدون آگاهي از احوال جن كند و به او ضرر مي مي

                                                            
 ) با اندكي اختالف 2236مسلم  ( -1
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كند به تحقيق چيزي را انكار كرده كه به آن علم نداشته است و با آنچـه قـرآن در مـورد    
 مخالفت كرده است.  ، جن گفته

﴿ فرمايد: اوند ميخد              ﴾ :۱۴[الرمحان[  

   »اي هم چون سفال آفريد را از گل خشكيده انسان«

 ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا               ﴾ :۱۲[املؤمنون[ 

 »از گل آفريديماي  را از عصاره انسانو ما «
 فرمايد: در گفتار خود مخاطب قرار داده. و مي ها انسانچون  ها را هم خداوند جن

﴿           ﴾ :۱۵[الرمحان[  

   »هاي مختلط و متحرك آتش خلق كرد و جن را از شعله«

﴿ فرمايد: مي                     

             ﴾ :۳۳[الرمحان[ 

پس بگذريد. ، توانيد از مرزهاي آسمان وزمين بگذريد اي گروه جن و انس! اگر مي«
  »توانيد مگر با نيرويي فوق العاده ولي هرگز نمي

در اختيار پيامبر خود سليمان عليه  ها آنهاي مختلف  را با گونه ها جن، اوندخد

﴿ فرمايد: السالم قرار داده و مي             

                ﴾ :۳۸ – ۳۶[ص[ 

پس ما باد را مسخر او ساختيم تا به فرمانش به نرمي حركت كند و هر جا را كـه او  «
» 37«را  هـا  آنهر بنا و هر غواصي از ، و شياطين را مسخر او كرديم» 36«خواهد برود مي

 »»38«و گروه ديگري را در غل و زنجير قرار داديم 
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﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                        

                               

    ﴾ :۱۲[سبأ[ 

پيمـود و   براي سليمان باد را مسخر ساختيم كه صبحگاهان مسير يـك مـاه را مـي   و «
عصرگاهان مسير يك ماه را؛ و چشمه مس را براي او روان ساختيم؛ و گروهي از جنيان 

كـه از   هـا  آنكردند؛ و هـر كـدام از    را رام كرده و به اذن پروردگارش در پيش او كار مي
 »چشانديم ز عذاب آتش سوزان مياو را ا، كرد فرمان ما سرپيچي مي

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                     

 ﴾٨٢ياء: [األنب[ 

نيز) برايش (كردند و كارهايي غير از اين  گروهي از شياطين برايش غواصي مي«
 . »دادند انجام مي

 ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                 

                                         

                              

                        

                            

         ﴾ :۳۲ – ۲۹[األحقاف[ 

هنگامي كه گروهي از جن را به سوي تو متوجه ساختيم كه قرآن را بشـنود؛ وقتـي   «
به ، خاموش باشيد و بشنويد) و هنگامي كه پايان گرفت( حضور يافتند به يكديگر گفتند

گفتند: اي قوم ما! ما كتابي را شـنيديم  » 29«را بيم دادند ها آنسوي قوم خود بازگشتند و 
هاي پـيش از   هماهنگ با نشانه هاي كتاب، بعد از موسي عليه السالم نازل شده است كه



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   718 
  
ت كننـده الهـي را    اي قوم ما! دعو» 30«كند.  كه به سوي حق و راه راست هدايت مي، آن

تان را ببخشد و شما را از عذابي دردناك پنـاه   اجابت كنيد و به او ايمان آوريد تا گناهان
تواند از چنگال عـذاب   هرگز نمي، عوت كننده الهي پاسخ نگويدو هركس به د» 31«دهد

الهي در زمين فرار كند و غير از خدا يـار و يـاوري بـراي او نيسـت. چنـين كسـاني در       
   »»32«گمراهي آشكارند 

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                      

                                      

                               

                 ﴾ :۱۲۹ – ۱۲۸[األنعام[ 

يـد): اي جمعيـت   گو مي(، سازد را جمع و محشور مي ها آناهللا) همه (و آن روز كه «
 ها انساندوستان و پيروان آنان از ميان  را گمراه ساختيد! ها انسانجن! شماافراد زيادي از 

ي كـه  هر يك از ما دو گروه از ديگري استفاده كـرديم؛ و بـه اجلـ    ويند: پروردگارا!گ مي
يد: آتش جايگاه شماسـت؛ جاودانـه   گو ميخداوند) ( براي ما مقرر داشته بودي رسيديم)

مـا  » 128«در آن خواهيد ماند مگر آنچه خدا بخواهـد پروردگـار تـو حكـيم و داناسـت     
گذاريم به سبب اعمـالي كـه انجـام     گونه بعضي از ستمكاران را به بعضي ديگر وا مي اين
 »»129«دادند  مي

، و براي مؤمنـان و كـافران   ها آنها و اعمال  جن را در تفصيل احوال جن آيات سوره
طـور   تسلط يابد يا او را اذيت كند همان انسانقرائت كن. جاي تعجب نيست كه جن بر 

به طور مثـال وقتـي بـه شـكل      -رساند  شود و به او ضرر مي بر جن مسلط مي انسانكه 
 ت.  چنانچه در حديث فوق گذش -آيد  حيوان در مي

هرضي  در حديثي كه بخاري از ابوهريره  كند آمـده اسـت كـه پيـامبر     نقل مي عنْه اللـَّ

هصلَّى  نْ « فرمود: علَيه وسلَّم اللـَّ يتًا مِ رِ فْ ــإِنَّ عِ لَّـتَ الْ فَ نِّ تَ ــجِ يتِ الْ ـالَ َّ صَ ـيلَ طَـعَ عَ ةَ لِيَقْ حَ بَارِ

نَنِي  كَ أَمْ هُ ، اللَّـهُ فَ تُ ذْ أَخَ نْهُ فَ ي  مِ ارِ وَ نْ سَ ةٍ مِ يَ ارِ ىلَ سَ بُطَهُ عَ دْتُ أَنْ أَرْ أَرَ ــفَ وا الْ نْظُـرُ تَّـى تَ دِ حَ جِ سْ مَ
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مْ  لُّكُ يْهِ كُ ـهُ ، إِلَ تُ دْ دَ رَ ي؛ فَ ـدِ عْ نْ بَ دٍ مِ َحَ نْبَغِي ألِ ا الَ يَ لْكً بْ يلِ مُ بِّ هَ : رَ نَ يْامَ لَ ي سُ ةَ أَخِ وَ عْ تُ دَ رْ كَ ذَ فَ

ئًا اسِ    )503F1(»خَ

اهر شد تا نمازم را قطع كنـد و خداونـد مـرا بـر او چيـره      ديشب شيطاني از جن ظ(
هاي مسجد ببندم تا همه شـما او   ساخت او را گرفتم و خواستم او را به ستوني از ستون

پروردگارا به من پادشـاهي بـده كـه هـيچ     ، را ببينيد. دعاي برادرم سليمان به خاطرم آمد
 پس او را رها كردم)، كس بعد از من سزاوار آن نباشد

، و يا پاك است يـا پليـد  ، يا مؤمن است يا كافر انسانبه طور كلي هر يك از جن و  
براي ديگران سودمند است و يا باعث آزار و اذيت اسـت. همـه اينهـا بـه اراده خداونـد      

 است. چنانچه گذشت.
غيبـي اسـت و جـز آنچـه در      امري ها انسان براي ها آنعالم جن و احوال ، در خاتمه

هصلَّى  ت صحيح پيامبركتاب خدا و سن چيـزي از آن دانسـته   ، آمده است علَيه وسلَّم اللـَّ
شود. پس ايمان به آنچه در كتاب و سنت آمده است بـدون تعجـب و انكـار و نيـز      نمي

واجب است. زيـرا  ، سكوت در چيزي كه درباره آن در كتاب و سنت چيزي نيامده است
ار بدون علم است كـه خداونـد از آن نهـي فرمـوده     گفت، براي نفي يا اثبات بيهودهتالش 
 است.

﴿ فرمايد: خداوند مي                     

            ﴾ :۳۶[اإلسراء[ 

همـه  ، را كـه گـوش و چشـم و دل   پيروي مكن؛ چـ ، و از آنچه به آن آگاهي نداري«
 .»مسئولند

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.
        71 – 74ص  – 27شماره  –مجله مباحث اسالمي  -انجمن دايمي

 توسط جن انسان] ربوده شدن 298[
                                                            

 )541) و مسلم  (3423بخاري  ( -1
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اي با ايـن   ام. قصه توسط جن شنيده انسانقصه هاي زيادي در مورد ربوده شدن  س:
ها او را اسير كردند  ام كه مردي از انصار براي نماز عشاء بيرون شد. جن دهمضمون خوان

 و چند سال گم بود. آيا اين كار ممكن است؟
هرضي  اين كار ممكن است. مشهور است كه سعد بن عباده ج: ها بـه   را جن عنْه اللـَّ

 تند:ها بود ادرار كرد. جنها گف قتل رساندند وقتي در سوراخي كه خانه جن

ةِ   نحن قتلنا سيد اخلزرج بَادَ دَ بْنَ عُ عْ ه  و رمينَاهُ بسهمٍ   سَ ادَ ؤَ طِئ فُ (نحن مل نُخْ
504F

1( 

سعد بن عباده را كشتيم و به سوي او تير پرتاب كرديم. مـا كسـاني   ، ما بزرگ خزرج
 رود.   هستيم كه تير ما از قلبش خطا نمي

هرضي  در زمان عمر هـا مـردي را    ن شكل اتفاق افتاد كـه جـن  اي به اي حادثه عنْه اللـَّ
هـاي مشـرك او را ربـوده و     جـن  كـه  آمد و خبـر داد  آن مرد پس از چهار سالربودند. 

را شكسـت دادنـد و او را بـه     هـا  آنهاي مسلمان  نزدشان اسير بوده است تا اين كه جن
(ش باز گرداندند. در كتاب منار السبيلها آنخ

505F

ه اسـت  و ديگر كتب اين حادثه ذكر شـد  )2
 تر است. و خدا آگاه

 14 -ص  –اللؤلؤالمكين  –شيخ ابن جبرين 

 جن و شياطين شرك است و صدا زدن خواستنكمك ] 299[

حكم كمك خواستن از جن يا شياطين براي ضرر رساندن به ديگـران چيسـت؟    س:
مثل اينكه قصداً يا بدون قصد بگويد: فالني را بگيريد. او را ببريد. حكم كسـي كـه ايـن    

هر كس جـن را بخوانـد نمـاز و روزه او     ام گونه كمك بخواهد چيست؟ از برخي شنيده
د. و كننـ اش شركت ن د و در تشييع جنازهگردشود. در قبرستان مسلمانان دفن ن قبول نمي

 بر او نماز گذارده نشود.

                                                            
 ) مراجعه شود. 1/277به سير أعالم النبالء  ( -1
) روايت كرده است و آلباني 15347) و قصه مرد ربوده شده را بيهقي در سنن كبري  (459منارالسبيل  ( -2

 ) آن را تصحيح كرده است.1709)  (6/150در االرواء  (
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ت مانند: ضرر يا سـود رسـاندن بـه    اكمك خواستن از جن و براي برآوردن حاج ج:
 .هاستكمك خواستن از جن ينوع بهر عبادت است. زيرا شرك د، ديگري

﴿ فرمايد: خداوند مي                     

                                      

                               

                 ﴾ :۱۲۹ – ۱۲۸[األنعام[ 

يـد) اي جمعيـت   گو مي( سازد را جمع و محشور مي ها آنهمه خدا) (و آن روز كه «
را گمـراه سـاختيد. دوسـتان و پيـروان آنـان از ميـان        هـا  انسانجن! شما گروه زيادي از 

پروردگارا! هر يك از ما دو گروه از ديگـري اسـتفاده كـرديم. و بـه     ( يند:گو مي ها انسان
، يد: آتش جايگاه شماستگو ميد) خداون( اجلي كه براي ما مقرر داشته بودي رسيديم).

پروردگـار تـو حكـيم و داناسـت     ، مگر آنچه خدا بخواهـد ، در آن جاودانه خواهيد ماند
كنـيم بـه سـبب     گونه بعضي از ستمكاران را به بعضي ديگر واگـذار مـي   و ما اين» 128«

   »»129«دادند]  اعمالي كه انجام مي

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                    

    ﴾ :۶[اجلن[ 

سـبب افـزايش    هـا  آنبردنـد و   و اين كه مرداني از انس به مرداني از جـن پنـاه مـي   «
 »شدند گمراهي و طغيانشان مي

ري كـه  از جن براي ضرر رساندن به ديگران و دفع شـ  انسانبنابراين كمك خواستن 
اش مـورد   ه نمـاز و روزه ، از آن بيم دارد شرك است و هر كس كه حالش چنـين باشـد  

 قبول نيست.

﴿ فرمايد: خداوند مي                   ﴾ :الزمر]

۶۵[ 
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  »شود و از زيانكاران خواهي بود تمام اعمالت تباه مي، اگر مشرك شوي«

اش  هر كس اين اعمال در او ديده شود بر او نماز خوانده نشـود و در تشـييع جنـازه   
 شركت نشود و در قبرستان مسلمانان دفن نشود.

 و باهللا التوفيق. و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.
 )407/1، 408( – ءفتاافتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و 

 ها و جن ها انسان پيامبر علَيه وسلَّم ـهاللَّصلَّى  ] محمد300[

هصلَّى  آيا قبل از سيدنا محمد س: فرسـتاده   هـا پيامبري بـه سـوي جن   علَيه وسلَّم اللـَّ
 چيست؟ ها آناند و دين  خلق شده انسانها قبل از  شده است؟ آيا جن

هصلَّى  محمد، خداوند ج:  )انسـان جـن و  (، سـوي همـه ثقلـين   را به  علَيه وسلَّم اللـَّ
 فرستاد.

﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي                 ﴾ :۲۸[سبأ[ 

 »و ما تو را جز براي همه مردم نفرستاديم تا بشارت دهي و بترساني«

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                      

              ﴾ :۱۹[األنعام[ 

گواه ميان من وشماست؛ و اين ، گواهي كيست؟) بگو خداوند، بگو: باالترين گواهي«
رسـد بـه آن    مـي  ها آنقرآن) به ( تا شما و تمام كساني را كه اين، قرآن بر من وحي شده

 .»بيم دهم

 ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                 
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         ﴾ :۳۲ – ۲۹[األحقاف[ 

هنگامي كه گروهي از جن را به سوي تو متوجه ساختيم كه قرآن را بشنوند؛ وقتـي  «
، خاموش باشيد و بشنويد) و هنگامي كه پايان گرفـت ( به يكديگر گفتند:، حضور يافتند

بيم دادند. گفتند: اي قوم ما! ما كتـابي را شـنيديم    را ها آنبه سوي قوم خود بازگشتند و 
كـه بـه سـوي    ، هاي پـيش از آن  هاي كتاب هماهنگ با نشانه، بعد از موسي نازل شده كه

اي قوم ما! دعوت كننده الهي را اجابـت كنيـد و بـه او    ، كند حق و راه راست هدايت مي
تان را ببخشد و شما را از عذابي دردناك پناه دهـد. و هـركس بـه     ايمان آوريد تا گناهان

، تواند از چنگال عذاب الهي در زمين فراركند هرگز نمي، دعوت كننده الهي پاسخ نگويد
 .»چنين كساني در گمراهي آشكارند، و غير از خدا يار و ياوري براي او نيست

  ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                      

                    ﴾ :۲ – ۱[اجلن[ 

سـپس  ، انـد  شده است كه جمعي از جن به سخنانم گوش فرا داده بگو: به من وحي«
پـس مـا بـه آن ايمـان     ، ايم كه به راه راست هدايت كنـد  ما قرآن عجيبي شنيده( اند: گفته

 »دهيم شريك پروردگارمان قرار نمي يم و هرگز كسي راا آورده
لَّى   چه در اين معنا آمده است دليل عام بودن رسـالت پيـامبر   اين آيات و آن صـ ـه  اللـَّ

لَّمسو هلَيها نيز اسالم است. امـا ايـن كـه قبـل از      است. و دين جن انسانبراي جن و  ع
در مكلف بودن آنان به شريعت اسالمي ندارد. اند تاثيري  خلق شده انسانيا بعد از  انسان

هصلَّى  و اين كه براي آنان پيامبر مخصوصي فرستاده شـده اسـت دليلـي     علَيه وسلَّم اللـَّ
 وجود ندارد.

 و باهللا التوفيق. و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.
 )265/3( –فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و فتوا 

 ] جن و جزاي آن در آخرت301[
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شوند؟ و هرگاه جن از آتـش خلـق شـده     هاي مؤمن به بهشت داخل مي آيا جن س:
 شوند؟ باشد كافران آنان چگونه با آتش عذاب مي

گونه كه شايسـته ي آنـان اسـت پـاداش      هاي مؤمن در آخرت آن بدون شك جن ج:
 گيرند و كافران آنان نيز كيفر خواهند ديد.   مي

﴿ فرمايد: ها مي حكايت جنخداوند در                  

                          ﴾ :۱۴[اجلن – 

۱۵[ 
راه ، كس اسالم را اختيـار كنـد   كه گروهي از ما مسلمان و گروهي ظالمند؛ هر و اين«

 »و اما ظالمان هيزم دوزخند راست را برگزيده است
 شـود. زيـرا   اند مانع عذاب شدن آنان بـا آتـش نمـي    و اين كه آنان از آتش خلق شده

(تر است. آتش آخرت هفتاد مرتبه از آتش دنيا داغ(
506F

1(   
آخـرت بـا    امـور  آتشي ويژه باشد كه در آن عذاب شوند. لذا ها آنممكن است براي 

 دنيا تفاوت دارد. امور
 )9( ص، اللؤلؤ المكين -شيخ ابن جبرين

] براي شناختن امور غيبي كمك خواستن از جنيان و خواب مغناطيسي چه 302[
 دارد؟ حكمي

بـه عمليـات   ، هـا  دين اسالم در مورد كساني كه براي اكتشاف امور غيبي از جـن  س:
 د؟دار چه حكمي، شوند كاهنانه متوسل مي

همچنين بفرماييد كه خواب مصنوعي از ديدگاه شرعي چه حيثيتي دارد كه بوسيله ي 
از او دريافـت   اطالعـاتي آن شخص خواب كننده بر شخص خواب شده مسلّط شـده و  

 نمايد؟ مي

                                                            
 ) وارد شده است.2843) و مسلم  (3265اين جمله در حديثي از بخاري  ( -1
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تواند  است و هيچ يك از مخلوقات نمي» اهللا« اوالً: علم به امور غيبي از ويژگيهاي ج:
بـه برخـي از    تعـالى اهللا ، نـه جـن و نـه مخلـوقي ديگـر. البتـه       ،عالم به امور غيب باشد

 يد.  گو ميمخلوقاتش همانند: فرشتگان و انبيا مسايلي را به صورت وحي 

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                   ﴾ :النمل]

۶۵[  
 .»دانند بجز ذات اهللا ن هستند غيب نميو زمي ها آنكه در آسم بگو آنان«

﴿ فرمايد: درمورد سليمان عليه السالم مي تعالىاهللا                  

                                   

              ﴾ :۱۴[سبأ[  

جنيان را از مرگ او آگاه نساخت ، در آن هنگام كه بر سليمان مرگ را مقرر داشتيم«
بر  -كه سليمان عليه السالم  خورند. هنگامي هايي كه عصاي وي را مي مگر چوب خواره

بيگاري) ( بودند در عذاب خوار كننده كه اگر از غيب مطلع مي افتاد حاال فهميدند -زمين
 »ماندند باقي نمي

 ﴿ د:فرماي مي تعالىاهللا                   

                    ﴾ :۲۷ – ۲۶[اجلن[ 

مگر پيامبري كه ، سازد ي غيب اهللا است. و هيچ كس را بر غيب خود آگاه نمي داننده«
از ميان فرشتگان) محافظان و نگهباناني در پيش و پس او (اهللا ، اهللا از او خشنود باشد

 . »دارد روان مي
هرَضي از نواس پسر سمعان هصلَّى  خدا روايت شده كه رسول عنْه اللـَّ  علَيه وسلَّم اللـَّ

أن يوحي باالمر تكلم بالوحي أخذت السموات منه رجفةٌ  تعاىلاذا أراد اهللا «فرموده است: 

ةٌ شديدةٌ خوفاً من اهللا دَ عْ وا هللاَِِّ  أو قال: رِ رُّ وا و خَ قُ عَ ذلك أهل السموات صعِ مِ وجل فإذا سَ عزّ

هُ  ن يرفع رأسَ داً فيكون أول مَ جّ يِهِ بام أرادسُ حْ ه اهللا من وَ يُكلِّمُ ثم يمرُّ جربيل ، جربيلُ فَ
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رَّ بسامءٍ قال مالئكتها: ماذا قال ربنا يا جربيل؟ فيقول جربيل: قال احلقّ و هو  باملالئكة كلّام مَ

هُ اهللا  العيلّ الكبري؛ فيقولون كلّهم مثل ما قال جربيل. فينتهي جربيل بالوحي إيل حيث أمرَ

وجل   )507F1(»عزّ

در اثر تـرس از   فرشتگان)(  آسمان اهل، بخواهد چيزي را وحي كند تعالىاهللا  هرگاه«
افتند. در اين زمان  شنوند به سجده فرو مي او به لرزش افتاده و چون آسماني ها آن را مي
خواهـد بـه او    آنچه را كه مي» اهللا«دارد و  جبرئيل از همه جلوتر سرش را از سجده برمي

هر آسـماني را كـه رد   ، نمايد ل سپس از كنار ساير فرشتگان گذر ميكند. جبرئي وحي مي
يـد: حـق را   گو مـي پرسند: پروردگار ما چـه گفـت: جبرئيـل     كند فرشتگانش از او مي مي

همه فرشتگان سخني مثل سخن جبرئيل را بر زبان ، گفت: و او بلند مرتبه و بزرگ است
 »برد. به او دستور داده مي» اهللا« آورند و آنگاه جبرئيل وحي را به همان جايي كه مي

هرَضي در صحيح بخاري از ابوهريره  بدين شكل آمده است: عنْه اللـَّ

ىلَّ  عن النبي لَّمَ  اللَّـهُ صَ سَ يْهِ وَ لَ ا قَىضَ « قال: عَ ـ اللَّـهُ إِذَ بَتْ الْ َ ءِ رضَ امَ رَ يفِ السَّ ـأَمْ ةُ الْ ئِكَ الَ مَ

وْ  ا لِقَ انً عَ ضْ ا خُ تِهَ نِحَ الَ بِأَجْ ا قَ اذَ وا: مَ الُ ِمْ قَ لُوهبِ نْ قُ عَ عَ زِّ ا فُ إِذَ ؛ فَ انٍ وَ فْ ىلَ صَ لَةٌ عَ لْسِ نَّهُ سِ أَ لِهِ كَ

: الَ ي قَ وا لِلَّذِ الُ ؟ قَ مْ بُّكُ ـرَ وَ الْ هُ قَّ وَ ـحَ ُّ الْ يلِ ـعَ عِ الْ مْ قُ السَّ ِ رتَ سْ ا مُ هَ عُ مَ يَسْ ؛ فَ بِريُ قُ  -كَ ِ رتَ سْ مُ وَ

عِ  مْ قَ  السَّ هُ فَوْ ضُ عْ ا بَ ذَ كَ هِ  هَ ابِعِ َ أَصَ دَ بَنيْ دَّ بَ ا وَ هَ فَ رَ هِ فَحَ فِّ يَانُ بِكَ فْ فَ سُ صَ وَ عُ  -بَعْضٍ وَ مَ يَسْ فَ

ـ ا الْ يهَ قِ لْ مَّ يُ تَهُ ثُ ْ نْ حتَ ا إِىلَ مَ يهَ قِ يُلْ ةَ فَ لِمَ ـكَ رِ أَوْ الْ احِ انِ السَّ ىلَ لِسَ ا عَ يَهَ قِ لْ تَّى يُ تَهُ حَ ْ نْ حتَ رُ إِىلَ مَ آخَ

ـ امَ الْ بَّ رُ ؛ فَ نِ اهِ امَ كَ بَّ رُ ا وَ يَهَ قِ لْ بْلَ أَنْ يُ ابُ قَ هَ كَ الشِّ رَ ـ أَدْ ةَ الْ ائَ ا مِ هَ عَ بُ مَ ذِ يَكْ ؛ فَ هُ كَ رِ دْ بْلَ أَنْ يُ ا قَ اهَ قَ

قُ بِتِلْكَ  دَّ يُصَ ا؛ فَ ذَ كَ ا وَ ذَ ا كَ ذَ كَ ا وَ ذَ مَ كَ وْ نَا يَ الَ لَ دْ قَ يْسَ قَ : أَلَ الُ يُقَ ؛ فَ ةٍ بَ ذْ ـكَ نْ الْ عَ مِ مِ تِي سَ ةِ الَّ لِمَ كَ

ءِ  امَ   )508F2(»السَّ

                                                            
. و بيهقـي.  591» ينيمسندالشـام «انـي.  . طبر1/349» التوحيـد . «يمة. ابن خز515ص » لسنةا«ابن ابي عاصم.  -1

 435-1/511» األسماء و الصفات«
 )4800بخاري ( -2
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فرشـتگان بـه منظـور نشـان دادن     ، دكنـ  مـي آنگاه كه خداوند در آسمان امر را صادر «
نـد كـه بـر اثـر آن     ده مـي حركت  را اطاعت و خضوعشان در برابر فرمان الهي بالهايشان

ود؛ چـون  شـ  مـي صدايي مانند صداي برخورد زنجير بر روي صخره اي صـاف پديـدار   
و او بلند مرتبه و بزرگ است؛ ، فرشتگان گويند: حق را، ودهراس از دلهايشان برطرف ش

اين گونه روي يكـديگر  ، ندده ميشياطيني كه دزدانه به اخبار آسماني گوش فرا  جنيان و
كف دستش را به صورت عمودي گرفـت و  ، سفيان يكي از راويان حديث –قرار دارند 

صورت بـاالي يكـديگر قـرار     يعني: جنيان به اين –انگشتانش را از همديگر فاصله داد 
ند. شيطاني كه باال كن ميانند و اخبار آسماني را گوش رس مي ها آندارند و خود را به آسم

د و دهـ  مـي فوراً آن را به رفيقش كه پايين قرار دارد اطالع ، قرار دارد چون خبر را بشنود
ران الهي جنيان د؛ فرشتگان و مأمورس ميآن به ديگري... تا اين كه خبر به ساحر و كاهن 

نـد بـا آذرخـش آسـماني هـدف      كن مـي استراق سـمع   ها آنو شياطين را كه از اخبار آسم
آذرخـش بـه او   ، قبل از اين كه شيطان متمرد خبر را بـه ديگـري بدهـد   گاهي ، يرندگ مي

. گاهي شيطان متمـرد خبـر را زودتـر بـه ديگـري القـاء       اصابت كرده و او را مي سوزاند
يرد و مي سوزد. اين شياطين خبر آسماني را با صـد دروغ  گ ميار د و بعد هدف قركن مي

ود آيـا مگـر غيـر از ايـن     ش ميانند؛ گفته رس ميند و به ساحر و كاهن كن ميديگر آميخته 
به خاطر همـان  است كه در فالن روز به ما چنين گفت و همان طور شد؛ در نتيجه مردم 

سخنان ساحر و كاهن را تصديق ، دسخني راستي كه توسط شياطين از آسمان دريافت ش
 .  ندكن مي

جهت كشف امور غيبي جايز ، بنابراين كمك خواستن از جنيان و مخلوقات ديگر
نيست؛ چه به صورت دعا و چه به صورت عمليات كاهنانه و سحرآميز. و از آن جا كه 

 فرمايد: مي تعالىزيرا اهللا ، گردد اين عمل نوعي عبادت است مرتكب آن مشرك مي

﴿           ﴾]۵: الفاحتة[ 

 .»جوئيم پرستيم و تنها از تو ياري مي تنها تو را مي«
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هصلَّى  از رسول اهللا  نيز نقل شده است كه ايشان به عبداهللا بـن عبـاس   علَيه وسلَّم اللـَّ

 يضره ا سَ « فرمودند: عنْهما اللـَّ ـإِذَ اسْ الْ ـاتَ فَ تَعِنْ بِ  اللَّـهَ  لْ اسْ نْتَ فَ تَعَ ا اسْ إِذَ   )509F1(»اللَّـهِ وَ

بـه كمـك نيـاز داشـتي از      هرگـاه سؤال كن و » اهللا«خواستي سؤال كني از  مي هرگاه«
 ».كمك بخواه» اهللا«

گويي است كه خواب كننده در ايـن   ثانياً: خواب مصنوعي و يا مغناطيسي نوعي غيب
ام نموده و بر آن مسـلّط شـده و تسـليم خـودش     اي را استخد شخص جن زده، عمليات

يابد. از اين رهگذر است كـه اسـتفاده از    گرداند و از اين طريق به خبرهايي دست مي مي
ي  معالجه، چيز گمشده، مكان دزدي، روش خواب مصنوعي جهت دريافت وضعيت دزد

بـه سـوي غيـر    بيمار و يا اقدام به هر كاري ناروا و شرك است. زيرا اين كار پناه بـردن  
 شود. است و بهره برداري از اسباب غيرعادي تلقي مي» اهللا«

 )81-78( ) ص30( ي شماره -بحوث اسالمي -ي مجله -انجمن دايمي

 ] حكم احضار ارواح و خواب مصنوعي يا مغناطيسي303[

و عيل آله وأصحابه و من اهتدي هبداه...اما ، والصالة والسالم عيل رسول اهللا، احلمد هللا

 د:بع

ي علم احضار ارواح در ميان بسياري از مردم اعم از نويسندگان و افراد ديگـر   مسئله
، توان ارواح مردگان را از طريق شـعبده بـازي   كنند كه مي اين افراد گمان مي، شايع است

خوشي و عـذاب قبـر و چيزهـاي ديگـري     ، در مورد وضعيت مردگان ها آناحضار و از 
 سؤال كرد.

ه بسيار تحقيق كردم؛ واضح شد كـه ايـن روش چيـزي جـز شـعبده      بنده در اين زمين
بازي نيست كه از آن قصد تخريب عقايد و اخالق اسالمي را دارند. طرفداران اين علـم  

                                                            
، 11416، 11243»  (الكبيــر) «5417»  (االوســط« ). طبرانــي2516). ترمــذي (307، 303، 1/293احمــد  ( -1

 ).10000، 1074، 195»  (شعب االيمان«) و بيهقي 2556»  (مسند«). ابويعلي 12988، 11560
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خواهند ادعاي علم غيب نمايند. بنابراين مناسب ديدم كـه در ايـن موضـوع كلمـاتي      مي
 مي بنويسم: جهت روشن شدن مسئله و خير خواهي براي امت اسال، مختصر

به نظر بنده واجب است كه اين مسئله را نيز مانند ديگر مسايل به سوي كتاب و 

﴿ فرمايد: مي تعالىچنانكه اهللا ، سنت ارجاع داد            

                                   

              ﴾ :۵۹[النساء[ 

از اهللا و پيامبرش اطاعت كنيد و از كاردان و ، ايد اي كساني كه ايمان آورده«
مادام كه دادگر و مجري احكام شريعت ( نماييد فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداري

باشند). و اگر در چيزي اختالف نموديد آن را به اهللا و پيامبرش برگردانيد اگر به اهللا و 
 .»روز رستاخيز ايمان داريد. اين كار براي شما بهتر و خوش فرجام تر است

دانـد.   هـيچ كـس نمـي   » اهللا«ي روح امري غيبي است كـه حقيقـت آن را جـز     مسئله
جـرّ و بحـث نمايـد؛ مگـر از روي داليـل      ، بنابراين هيچ كس اجازه ندارد پيرامون روح

 شرعي.

 ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                   

                    ﴾ :۲۷ – ۲۶[اجلن[ 

مگر پيامبري كه ، سازد بر غيب خود آگاه نمي ي غيب اهللا است و هيچ كس را داننده«
از ميان فرشتگان) محافظان و نگهباناني در پيش و پس او ( اهللا، اهللا از او خشنود باشد

 .»دارد روان مي

﴿                  ﴾ :۶۵[النمل[  

 .»دانند جز اهللا و زمين هستند غيب نمي ها آنبگو:كساني كه در آسم«

﴿ فرمايد: مي تعالىاختالف دارند در آن جا كه اهللا » روح«علما در مورد    

                        ﴾ :۸۵[اإلسراء[ 
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روح چيزي است كه : بگو). كه چيست( پرسند ي روح مي درباره) اي محمد(از تو «

 .»چرا كه جز دانش اندكي به شما داده نشده است. تنها پروردگارم ازآن آگاه است
ن اي از علما معتقدند كه مقصود از روح همين روحي اسـت كـه در بـدن جريـا     عده

ي آن  اهللا است و مردم درباره اموركه روح از  ي فوق دليلي است بر اين بنابراين آيه، دارد
زيـرا اهللا  ، داننـد  ياد داده است چيز ديگري نمي ها آنبه  تعالىبجز از مقدار اندكي كه اهللا 

 علم آن را به خودش اختصاص داده و آن را از بندگانش دريغ داشته است.   تعالى
 ماند. احاديث صحيح پيامبر داللت دارند كه روح پس از مرگ باقي مي قرآن مجيد و

 ﴿ د:فرماي مي تعالىاهللا                         

                       ﴾ :۴۲[الزمر[  

و نيز آن [جاني] كـه نمـرده اسـت    ، يردگ ميرا به هنگام مرگشان بر  ها آنخداوند ج«
و [جاني را] كه به مـرگ آن حكـم كـرده اسـت نگـاه      ، يرد]گ مي[آن را] هنگام خوابش [

 .»ذاردگ ميو آن ديگر را تا زمان معيني باقي ، رددا مي

رٍ «در حديث آمده است:  دْ مَ بَ وْ رَ يَ يْشٍ  أَمَ رَ نَادِيدِ قُ نْ صَ الً مِ جُ ينَ رَ ِ عِرشْ ةٍ وَ عَ بَ وا ، بِأَرْ فُ ذِ قُ فَ

رٍ  دْ اءِ بَ نْ أَطْوَ يٍّ مِ ْبِثٍ ، يفِ طَوِ بِيثٍ خمُ امَ بِ ، خَ مٍ أَقَ وْ ىلَ قَ رَ عَ ا ظَهَ انَ إِذَ كَ ـوَ يَالٍ الْ ةِ ثَالثَ لَ صَ رْ امَّ ، عَ لَ فَ

رٍ  انَ بِبَدْ ـكَ مَ الثَّالِثَ الْ ا، يَوْ رَ بِرَ اأَمَ لُهَ حْ ا رَ يْهَ لَ دَّ عَ تِهِ فَشُ لَ ا ، حِ وا: مَ الُ قَ هُ وَ ابُ حَ هُ أَصْ بَعَ اتَّ ى وَ شَ ثُمَّ مَ

تِهِ  اجَ نْطَلِقُ إِالَّ لِبَعْضِ حَ  يَ كِيِّ ، نُرَ ةِ الرَّ فَ ىلَ شَ امَ عَ تَّى قَ مْ ، حَ ئِهِ امَ نَادِهيِمْ بِأَسْ لَ يُ عَ ءِ ، فَجَ امَ أَسْ وَ

 : مْ ائِهِ ا فُالنُ بْنَ فُال«آبَ ا فُالنُ بْنَ فُالنٍ يَ يَ تُمُ ، نٍ وَ مْ أَطَعْ مْ أَنَّكُ كُ ُّ هُ  اللَّـهَ .. أَيَرسُ ولَ سُ رَ دْ ، وَ ا قَ إِنَّ فَ

ا قّ نَا حَ بُّ ا رَ نَ دَ عَ ا وَ ا مَ نَ دْ جَ ا، وَ قّ مْ حَ بُّكُ دَ رَ عَ ا وَ تُمْ مَ دْ جَ لْ وَ ولَ »فَهَ سُ ا رَ : يَ رُ مَ الَ عُ قَ : فَ الَ ! اللَّـهِ ؟ قَ

نْ  لِّمُ مِ ا تُكَ َامَ احَ هلَ وَ ادٍ ال أَرْ سَ ولُ ، أَجْ سُ الَ رَ قَ ىلَّ  اللَّـهِ فَ لَّمَ  اللَّـهُ صَ سَ يْهِ وَ لَ ي نَفْسُ : «عَ ذِ الَّ وَ

هِ  دٍ بِيَدِ َمَّ مْ و لكنهم ال يستطيعون أن جييبوا، حمُ نْهُ عَ ملَِا أَقُولُ مِ مَ تُمْ بِأَسْ نْ ا أَ  .)510F1(»مَ

                                                            
 ) آمده است.2075زيادتي است كه در نسائي ( »ولكنهم ال يستطيعون ان جييبوا«) و قول 3976ارى (بخ -1
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هصلَّى  اكرم [نبي جسد) بيست و چهار نفـر از  ( دستور داد تا، روز بدر علَيه وسلَّم اللـَّ
هاي كثيف و مـتعفن بـدر بيندازنـد. و عـادت رسـول اهللا       سران قريش را در يكي از چاه

هصلَّى  سه شب در ميدان جنـگ  ، شد بر قومي پيروز مي هرگاهاين بود كه  علَيه وسلَّم اللـَّ
داد تا شترش را آماده كنند. سپس بـراه  دستور ، روز سوم جنگ بدر، ماند. بدين جهت مي

كرديم كه بـراي انجـام    يند: ما فكر ميگو مي ها آنافتاد و صحابه نيز بدنبالش براه افتادند. 
هصلَّى رود. ولي آن حضرت  كاري مي كه كنـار   به مسيرش ادامه داد تا اين علَيه وسلَّم اللـَّ

فرمـود:   زد و مـي  ا نام و نام پدرش صدا مـي آن چاه ايستاد و هر يك از كشته شدگان را ب
اطاعـت  ، اي فالن بن فالن! و اي فالن بن فـالن! آيـا بهتـر نبـود كـه از اهللا و رسـولش      «

رسيديم. آيا شما هم به آنچه ، كرديد؟ همانا ما به آنچه كه پروردگارمان وعده داده بود مي
: اي رسـول خـدا! بـا    يد: عمـر گفـت  گو مي؟ راوي »رسيديد، پرودگارتان وعده داده بود

لَّى   يي؟ رسـول اهللا گو ميسخن ، اجسادي كه روح ندارند صـ ـه لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـفرمـود:   ع
شـما سـخنان مـرا بهتـر از آنـان      ، سوگند به ذاتـي كـه جـان محمـد در دسـت اوسـت      «

 »انند جواب بدهند.تو مين ها آن. با اين تفاوت كه شنويد نمي

هصلَّى  همچنين ثابت است پيامبر اكرم عَ « اند: فرموده علَيه وسلَّم اللـَّ رْ عُ قَ مَ سْ أن امليّت يَ

يِّعِني له اذا انرصفوا عنه الِ املُشَ   )511F1(»نِعَ

 »شنود را مي ها آنهمانا مرده در هنگام بازگشت تشييع كنندگان صداي پاي «
ـ  ، يد: به اجماع سلف امتگو مي "اهللا عليه رحمه"عالمه ابن قيم  ه زيـارت  مردگـان ب

 شوند. برده و خوشحال مي پي، ها زنده

 ﴿ ي در تفسير آيه ابن قيم                        

                       ﴾ :۴۲[الزمر[ 

                                                            
 )2870) و مسلم (1374بخاري ( -1
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و نيز آن [جاني] كـه نمـرده اسـت    ، يردگ ميرا به هنگام مرگشان بر  ها آنوند جخدا«

و [جاني را] كه به مـرگ آن حكـم كـرده اسـت نگـاه      ، يرد]گ مي[آن را] هنگام خوابش [
 »ذاردگ ميو آن ديگر را تا زمان معيني باقي ، رددا مي

هرضي  نقل كرده است كه ابن عباس  به من خبر رسيده اسـت كـه   «فرمود:  عنْهما اللـَّ
ارواح زندگان و مردگان در عالم خواب با هم مالقات نموده و از همديگر پـرس و جـو   

كنند. پس خداوند ارواح مردگان را نگه داشته و ارواح زندگان را بـه اجسادشـان بـاز     مي
 ]20و 5[الّروح:ص ».گرداند مي

ها بـا همـديگر    ها و مرده زنده مالقات ارواح«يد: گو مياهللا عليه  هعالمه ابن قيم رحم
روح فرد مرده را مالقات كرده و از ، ي اين است كه روح فرد زنده در عالم خواب نشانه

خبـر   دهـد كـه از آن بـي    خبرهايي در اختيار او قـرار مـي   كند و مرده او كسب اطالع مي
 )512F1(»است...

ادام كـه  ارواح مردگان قدرت شـنيدن دارنـد و مـ   ، ي سلف امت عقيده براساسپس  
مانند. البته ارتباط آنان با اشخاص زنده در غير عالم رؤيا به اثبـات   بخواهد باقي مي» اهللا«

 نرسيده است.
ي احضار ارواح مردگـاني كـه بخواهنـد و     همان گونه كه ادعاي شعبده بازان درباره 

 ي ايـن ادعاهـا پـوچ و بـي اسـاس      تكلم با آنان به اثبات نرسيده است. بدين ترتيب همه
اسـت كـه    تعـالى باشد؛ بلكه اين تنها ذات باري  است و براي عقل و نقل قابل قبول نمي

را  ها آنتواند  كند. اوست كه مي تصرف مي ها آنآگاهي كامل دارد و در ، نسبت به ارواح
به اجسادشان باز پس گردانده و در ملك و آفرينش خـود بـه هـر كيفيتـي كـه بخواهـد       

ايي نزاع و كشمكش با او را ندارد. اما كسـاني كـه چنـين    تصرف نمايد. هيچ احدي توان
كنند ادعاهايشان فاقد ارزش علمي بوده و به منظـور دروغ پـردازي جهـت     ادعاهايي مي

 كسب پول و مال و يا براي تخريب دين و عقايد اسالمي است.

                                                            
 21ص:» الروح« -1
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ولي نبايد فراموش كرد كه ادعاي اين دجال صفتان در خصوص احضار ارواح شـايد  
آن ، هسـتند  هـا  انسانارواح شياطين و جنيان باشد كه پيوسته در خدمت اين نوع احضار 

 دهند. هم در عوض عباداتي كه اين بندگان براي شياطين انجام مي

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                  

                                  

                       

   ﴾ :۱۱۳ – ۱۱۲[األنعام[  

ي متمرّد و جنيان سركش را در برابـر هـر پيـامبري    ها انسانهمان گونه دشمناني از «
اساسي را نهاني به گروه ديگـري پيـام    ي بي سخنان فريبنده ها آنايم. گروهي از  علَم كرده

كردنـد.   خواست چنين كـاري را نمـي   اند تا ايشان را بفريبند. اگر پروردگار تو مي داده مي
هاي كساني كـه   بگذار تا سخنان باطل را بيارايند) تا دل(ها به هم بافند.  ار دروغپس بگذ

به آخرت عقيده ندارند بدان گرايش يابد و از آن راضـي گردنـد و مرتكـب هـر چيـزي      
 .»خواهند شوند كه مي

﴿ فرمايد: ي انعام مي سوره 128ي  در آيه تعالىاهللا              

                                  

                                   

  ﴾  

و بـه آنـان   ( به ياد بياور آن) روزي كه در آن همه آنان را در كنار هم گرد آورديـم («
را گمراه ساختيد و پيروان ايشان  ها انسانئيم) اي گروه جنيان شما افراد فراواني از گو مي

يند: پروردگارا! برخي از ما از برخي ديگر سود برديم و بـه مرگـي   گو مي ها انساناز ميان 
يـد) آتـش دوزخ   گو مـي اهللا بـه اينـان   ( ه براي ما معين و مقدر فرمـوده بـودي  رسيديم ك
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گمـان   جايگاه شماست و هميشه در آن ماندگاريد مگر مدت زماني كه اهللا بخواهـد. بـي  
 .»پروردگار تو حكيم و آگاه است

بـا   انسـان به اين صورت است كه  انسانبرداري جن از  اند كه بهره علماي تفسير گفته
كنـد. بهـره بـرداري     عبادت اين مخلـوق را مـي  ، نذر و دعا خواستن از جن، نذبح حيوا

را بـرآورده   انسـان گيرد كه جن برخي از حاجات  از جن به اين روش صورت مي انسان
دهد كه در اغلب مواقع دروغ از آب  سازد؛ مثالً بعضي از امور غيبي را به او اطالع مي  مي

 آيند. در مي
تقرّب هم نجويند باز هم  ها آنكنند اگر به  ي را كه احضار ميفرضاً افرادي كه ارواح

كاهنان و ، ها فال بين، زيرا سؤال از شياطين، و حالل نخواهد شود، اين عمل مباح
حرمت ، تصديق شود ها آني  شناسان از نظر شريعت اسالم ممنوع است و اگر گفته ستاره

هصلَّى  ه رسول اهللاشود؛ تا جايي ك آن افزوده شده و گناهش بزرگتر مي  علَيه وسلَّم اللـَّ

ةٌ «آن را بخشي از كفر دانسته و فرموده است:  الَ هُ صَ بَلْ لَ قْ ْ تُ ءٍ ملَ ْ نْ يشَ هُ عَ أَلَ ا فَسَ افً رَّ نْ أَتَى عَ مَ

ةً  يْلَ بَعِنيَ لَ   )513F1(»أَرْ

از  ي چيزي بپرسد تا چهل روز هيچ نمـازي  هر كس نزد فالبيني برود و از او درباره«
 ».شود وي قبول نمي

هصلَّى  از پيامبر، در مسند امام احمد و ديگر سنن روايت شده است:  علَيه وسلَّم اللـَّ

دٍ « َمَّ ىلَ حمُ لَ عَ نْزِ رَ بِامَ أُ فَ دْ كَ قَ ولُ فَ قُ هُ بِامَ يَ قَ دَّ نًا فَصَ اهِ نْ أَتَى كَ ىلَّ  مَ لَّمَ  اللَّـهُ صَ سَ يْهِ وَ لَ   )514F2(»عَ

 اش را تصديق نمايد بي گمان به آنچه كه بر محمـد  اهني برود و گفتههر كس نزد ك«
هصلَّى   ».  فرو فرستاده شده كفر ورزيده است علَيه وسلَّم اللـَّ

 شماري آمده است. در اين موضوع احاديث و آثار بي

                                                            
 ). 2230مسلم ( -1

) شيخ آلبـاني (رح) ايـن حـديث را در    639)، ابن ماجه (135)، ترمذي (3904)، ابوداود  (2/429احمد ( -2
 )3304تصحيح كرده است ( صحيح ابوداود
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در همين ممنوعيت داخل ، ها ادعاي احضار آن را دارند شكي نيست روحي كه اين
اين روح از جنس ارواحي است كه با كاهنان و فالگيرهاي متأثر از شياطين و  زيرا، است

بنابراين سؤال كردن از روح و احضار آن و همچنين تصديق ، جنيان در ارتباط است
نمودن سخنان آن حرام و باطل است. ناگفته نماند آنچه را كه كاهنان در خصوص 

در مورد  تعالىكه اهللا  حال آن، شود از علم غيب محسوب مي، دارند اظهار مي، ارواح

﴿ غيب گفته است:                  ﴾ :۶۵[النمل[ 

 .»دانند جز اهللا و زمين هستند غيب نمي ها آنبگو آنان كه در آسم«
زمـان حيـاتش    درهمان جنيان و شياطيني هستند كه بـا مـرده   ، در مواردي اين ارواح

احضـار و سـؤال   ، دهنـد. تصـديق   و از اوضاع زمان حيات آنان خبـر مـي   همراه بوده اند
كنند  نمودن از اين شياطين جايز نيست. بايد دانست آنچه كه احضار كنندگان احضار مي

چيزي جز شياطين و جنيان نيستند كه در عوض عبادت و پرستشي كه احضار كننـدگان  
 پردازند. هند به خدمت آنان ميد براي آنان انجام مي

انجمن دايمي مباحث علمي و افتا در داراالفتاء سعودي در مورد خواب مغناطيسي و 
 يا مصنوعي كه نوعي احضار روح است فتوايي به شرح ذيل صادر كرده است:

خواب مغناطيسي و يا مصنوعي نوعي كهانت است كه با بكارگيري جن كـه توسـط   «
پـذيرد و شـخص خـواب     شود انجام مـي  اب شده مسلّط ميخواب كننده بر شخص خو

كند. بـا توجـه بـه     شده با زبان جن حرف زده و بر انجام بعضي از كارها توانايي پيدا مي
جويد خود جن نيز مطيع خـواب كننـده    كه شخص خواب شده به آن جن تقرّب مي اين
گردانـد.   ه مـي ي خواب كننـد  شخص خواب شده را مطيع اراده، شود و در نتيجه جن مي

بنابراين هر گونه بهره برداري از عمل خواب آوري مصنوعي و توسل به آن بـراي پيـدا   
زيرا اين كار پناه بـردن  ، ي بيماران ناجايز؛ بلكه شرك است كردن مكان سرقت يا معالجه

 ».بوده و ماوراي اسباب عادي است» اهللا«به غير 
قيقت ايـن ادعـاي باطـل را در    دكتر محمد محمد حسين از جمله كساني است كه ح

كشف كرد. ايشان از كساني بود  »الروحية احلديثة حقيقتها و أهدافها« كتابش تحت عنوان
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او را بـه   تعـالى ي اين شعبده بازي هـا بـود و سـپس اهللا     كه تا مدت زمان زيادي فريفته
ن آن بطال، ها ها ارتباط با اين شعبده بازي سوي حق رهنمون ساخت. ايشان پس از مدت

 را فهميده و درك كرد كه در آن چيزي جز خرافات و فريب كاري وجود ندارد.  
شود كساني كه به احضـار روح اشـتغال دارنـد راههـاي مختلفـي را       ايشان يادآور مي
گزينند: مبتديان فنجاني را گرفته و آن را از ميان حروف و كلماتي كه  براي اين كار بر مي

هاي ارواح حاضـر شـده از    ال داده و طبق گمانشان پاسخانتق، روي ميز منقش شده است
 شود.   بين مجموع حروف بر حسب ترتيب انتقال فنجان در آن حروف متشكل مي

دهنـد كـه در كنـار آن قلمـي را      برخي ديگر از طريق زنبيـل ايـن كـار را انجـام مـي     
د محمـد  شود. دكتر محمـ  هاي سؤال كنندگان نوشته مي گذارند. كه با آن جواب سؤال مي

يد: پيرامون مدعيان احضار ارواح شك نمودم و متوجه شدم كـه در پشـت   گو ميحسين 
كننـد. ناچـار اخبـار و     عوامل تبليغاتي وجود دارد كه براي اين مـدعيان كـار مـي   ، صحنه

هـيچ   ي فعاليـت بـراي   قضاياي آنان را از طريق روزنامه و مجالت دنبال نمودم كه سابقه
اي  آخرت تماس داشته باشد نداشتند و در ميانشان هيچ انگيـزه امري كه با روح و حيات 

 ديني و ايماني وجود نداشت.
دعوت فرعوني و ديگـر   شوند كه مدعيان اين امر به احياي ايشان همچنين ياد آور مي

يند: ترويج دهنـدگان اصـلي   گو ميورزند. ايشان  نهايت اهتمام مي بي، هاي جاهلي انديشه
، دادند و با اوهـام و خيـاالت   ند كه عزيزي از خود را از دست مياين انديشه كساني بود

ي ايـن بـدعت شخصـي بـه نـام       دادند كه مشهورترين رايـج كننـده   خويش را فريب مي
كه در جنگ جهاني اول پسـرش را از دسـت داد و همچنـين بنيـان گـذار      » اوليفر لودج«

كـه پسـرش در    »راحمـد فهمـي ابـوالخي   «ي اصالت روح در مصر شخصي به نـام   عقيده
 م فوت كرد.1937سال
راههـاي فنجـان و   ، را بارها مورد آزمايش قرار دادم  يد: اين بدعتگو ميدكتر احمد  

اي  همه و همه را تجربه نمـودم و در آن هـيچ چيـز قـانع كننـده     ، ميز و خواب مصنوعي
و نـه   ولي نـه مـن  ، نيافتم. تالش نمودم تا حضور روح يا آواز مستقيم او را مشاهده كنم
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زيرا چنين چيزي اصالً در عالم واقع وجود ندارد. البتـه ايـن   ، هيچ كس چيزي را نيافتيم
ي دانست كه به قصد تخريب ديـن بـه سـوي ديـن     ها آنامور را بايد بازيگري هاي زيرك

 شود.   پرتاب مي
كه از فساد اين افكار آگاهي يافت از آن جدا شد و حقيقـت امـر    دكتر محمد هنگامي

پيوسته با مردم سر و كـار دارنـد   ، يد: اين منحرفانگو ميمردم توضيح داد. ايشان را براي 
اي  را بـه عقيـده   هـا  آنهايشان بيرون كشـيده و   ي سالم را از سينه كه ايمان و عقيده تا اين

 مضطرب و آكنده از اوهام و تخيالت تسليم نمايند.
ز احضـار ارواح نـاموفق   ا هرگـاه يد: اينـان  گو ميدكتر محمد محمد حسين در ادامه  

يند: افراد حاضر در گو مييا ، يند: شخص خواب شده ناموفق و خسته استگو ميبشوند 
كنند كه در ميان حاضـرين فـرد شـك كننـده و      يا ادعا مي، مجلس اين كار توافق ندارند

 مبارز طلبي وجود دارد.
م در محافـل و  كنند جبرئيل عليه السـال  اين است كه گمان مي از ديگر خياالت باطله 

 گردد.   مراسم شان شركت كرده و موجب بركت جلسات آنان مي
، خـواب مصـنوعي  ، ي از پاسخ ما و فتواي انجمن علمي و بيانات دكتر محمد دربـاره 

ي ايـن چيزهـا    بطالن ادعاهاي اين مدعيان به خوبي واضح شد و معلوم گرديد كه همـه 
ـه صلَّى  چيزي است كه پيامبر اكرم اعمال شيطاني و شعبده بازي است و دقيقاً همان  اللـَّ

لَّمسو هلَيداد. امتش را در مورد آن هشدار مي ع 
بر مسئولين كشورهاي اسالمي واجب است كه اين عمل شيطاني را در كشورهايشان 

دهنـد   ممنوع كرده و كارش را يكسره نموده و كساني را كه اين عمل باطل را انجـام مـي  
ها نيز واجب است كه به سود  ها و روزنامه كه بر مسئولين رسانه ما اينك، مجازات نمايند
 تبليغات نكرده؛ بلكه به ترديد و ابطال آن اقدام كنند.، اين عمل باطل

خـواهيم كـه    از او مي، سازد يد و به راه راست رهنمون ميگو ميحقيقت را  تعالىاهللا 
عطا بفرمايد و از مكر جنايتكاران و اوضاع مسلمين را اصالح نموده و به آنان دانش دين 
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بـر ايـن كـار     تعـالى گمـان كـه اهللا    بي، فريب كاري دوستان شيطان صفت نجاتشان دهد
 قدرت دارد.  

 )316 -3/309( ي فتاوا و مقاالت مختلف مجموعه -شيخ ابن باز

 ] حكم گذاشتن قرآن در كنار كودك تا او را از جنيان حفاظت كند304[

يـك جلـد قـرآن در    ، ر مورد زني كه به هنگام تنهـايي نـوزادش  فرماييد د چه مي س:
 گذارد تا او را از جن نگهداري كند؟ كنارش مي

زيرا اين كار اهانت به قـرآن شـريف اسـت و مشـروعيت     ، اين عمل جايز نيست ج:
 ندارد.

 )2/150( المنتقي-شيخ فوزان

 كند  يهاي مدفون احضار م ] حكم كسي كه جن را براي استخراج خزانه305[

جنيـان را احضـار   ، در اين جا از ديرباز افرادي وجود دارند كه با طلسم و جـادو  س:
بفرماييـد كـه حكـم ايـن     ، هايي از زير زمين استخراج كننـد  نمايند تا براي آنان خزانه مي

 عمل چيست؟
زيرا اين طلسم ها از شرك خالي نيستند و مشخص اسـت  ، اين عمل ناجايز است ج:

 باشد. رناك ميكه شرك عملي خط

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                         

       ﴾ :۷۲[املائدة[ 

 گرداند و جايش در جهنم اهللا بهشت را بر او حرام مي، هر كس به اهللا شرك بورزد«
 .»خواهد بود و ستم كاران هيچ ياوري ندارند

پس واجب است كه با اين گونه افراد قطع ارتباط نموده و از رفت و آمـد نـزد آنـان    
خود داري كرد و برادران مسلمان را از مراجعه به آنان بر حذر داشت. اين افراد عمدتاً با 

نـه از  ، ينـد گو مين حيله گري اموال مردم را چپاول كرده و از روي حدس و گمان سخ



   

 739 فتاوي علماء البلد الحرام
 

روي قطع و يقين چنانچه سخنشان موافق با تقدير بشود فوراً آن را در بين مـردم منتشـر   
يند: ما گفتيم و گفتار ما راست درآمد. ولي اگر سخنشان مصادف با تقـدير  گو ميكرده و 

 يند حتماً موانعي بر سر راه بوده است.گو مينشود 
يم: گو ميبه اين افراد ، اند بيماري گرفتار شدهنصيحت من به كساني است كه به اين  

زيـرا  ، و غارت اموال مردم دست نگـه داريـد  » اهللا«از دروغ گويي باز آمده و از شرك به 
، مدت زمان دنيا نزديك و زود گذر است و حساب و كتاب آخرت بسيارسـنگين اسـت  

ا تصـحيح نمـوده و   توبه نماييـد و اعمالتـان ر   تعالىبنابراين الزم است كه به درگاه حق 
 اموالتان را پاكيزه بگردانيد.

 فتاوي العالج بالقرآن و السنة -شيخ ابن عثيمين
 )71، 70( الرقي و ما يتعلق بها. ص

 با جن و توليد مثل از آن دو ممكن است  انسان] آيا ازدواج 306[

 ،مشهور است بعضي از قبايل كه در تشخيص رد پا و قيافه شناسي توانايي دارند س:
يكي از اجدادشان با يكي از جنيان ازدواج كرده و همين امر سبب رسيدن آنان به قدرت 

 صحت اين ادعا تا چه حد است؟، و مهارت شده است
و جـن توليـد نسـل     انسـان كنم كه در اثر پيونـد   اين ادعا صحت ندارد. فكر نمي ج:

كه به شـكل   هرچند، دصرفاً ارواح هستن ها آنبلكه ، زيرا جنيان جسم ندارند، بوجود آيد
افـرادي  ، شناسـند  هاي مشابه و رد پاها را مـي  آيند. اما آناني كه قيافه هاي مختلفي در مي

باشند. معلوم است كه خـالق يكتـا آثـار و رد پاهـاي      خبره و داراي هوش فوق العاده مي
، سـفيدي و سـياهي  ، همـان گونـه كـه درازي و كوتـاهي    ، بندگانش را متفـاوت آفريـده  

 انسـان بزرگي آنان را متفاوت آفريده است. اين جاست كه شما يكصد هـزار   كوچكي و
ا    بينيد؛ ولي دو نفر از آنـان را در تمـامي صـفات مشـابه نمـي      را در يك جا مي يابيـد. امـ

 دهند. هايي بسيار ريز را شناسايي كرده و تشخيص مي افرادي وجود دارند كه مشابهت
 فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين.
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 حيوانات مخصوصي دارند  ها انسانها مثل  جن ]307[

مُ « ها چنين آمده است: در حديث پيرامون خوراك جن س: كِرَ اسْ ظْمٍ ذُ لُّ عَ مْ كُ كُ لَ

ْامً  اللَّـهِ  ونُ حلَ كُ ا يَ رَ مَ فَ مْ أَوْ يكُ دِ عُ يفِ أَيْ قَ يْهِ يَ لَ مْ ، عَ ابِّكُ وَ لَفٌ لِدَ ةٍ عَ رَ عْ لُّ بَ كُ   »وَ

به غذاي كـاملي)  ( بر آن برده شود براي شما جنّيان تبديل» هللا«هر استخواني كه نام «
 علف چهار پايان شماست.، و پر از گوشت خواهد بود و سرگين حيوانات

لَّى   رسول اهللا صـ ـه لَّم   اللـَّ سـو ه لَيــامُ «سـپس فرمـود:    ع ُامَ طَعَ ـإِهنَّ ِـامَ فَ وا هبِ ـتَنْجُ فَـالَ تَسْ

مْ  انِكُ وَ    )515F1(»إِخْ

 ».ها) شما هستند جن( ها خوراك برادران و سرگين استنجا نكنيد زيرا اينبا استخوان «
آيا اين حديث دليلي بر اين است كه جنها حيوانات مخصوصي دارند؟ حقيقـت ايـن   

 حيوانات چيست؟
كـه جنهـا حيوانـاتي دارنـد همـان گونـه كـه         آري! اين حديث دليلي است بر اين ج:
ات ممكن است سـواري ماننـد شـتر و اسـب و يـا      حيواناتي دارند و اين حيوان ها انسان

حيوانات شيردهي مانند گوسفند و گاو باشند. احياناً اين حيوانـات خـود را بـه صـورت     
آورند و چـه بسـا    و يا حيوانات وحشي امثال آهو و قوچ كوهي در مي ها انسانحيوانات 

ي بسـيار نـازك   موجود هاهمچون جن ها آنزيرا ، كنند مخفي مي ها انسانخود را از چشم 
 بينيم. را نمي ها آنبينند؛ ولي ما  ما را مي، باشند مي

آشـامند   خورند و آب مي غذا مي ها انسانكه جنها مانند  اين حديث اشاره دارد به اين 
كننـد   تغذيه مـي  ها انسانو حيواناتشان نيز چنين خصوصيتي دارند و از سرگين حيوانات 

 ايم. آن منع شدهكه به همين جهت از استنجا كردن با 
 فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين

                                                            
 )450مسلم  ( -1



 

 

 

 

 

 

 

 :فصل دهم
 هاي آخر الزمان فتنه



 

 ي مشرق ] فتنه308[

هصلَّى  هايي كه پيامبر اكرم فتنه س: در مورد آن در حديث ذيل اشـاره   علَيه وسلَّم اللـَّ
 فرموده است چيست؟  

نْ  ولَ  عبداهللا عَ سُ عَ رَ مِ نَّهُ سَ أَ رَ مَ ىلَّ  اللَّـهِ  ابْنِ عُ بِلُ  اللَّـهُ صَ ـتَقْ سْ ـوَ مُ هُ لَّمَ وَ سَ يْهِ وَ لَ ــعَ قِ الْ ِ رشْ مَ

ولُ أَالَ إِنَّ  قُ ـيَ نَا أَالَ إِنَّ الْ اهُ تْنَةَ هَ ـفِ يْطَانِ الْ نُ الشَّ رْ طْلُعُ قَ يْثُ يَ نْ حَ نَا مِ اهُ تْنَةَ هَ  »فِ

هالصلَّى  يد: از رسول اهللاگو ميعبداهللا بن عمر رضي اهللا عنه ( در حـالي   علَيه وسلَّم لـَّ
شـود   آگاه باشيد! فتنه از اين جا آشكار مـي «كه رو به مشرق ايستاده بود شنيدم كه فرمود:

 »).گردد از همين جا شاخ شيطان پديدار مي، شود آگاه باشيد! فتنه از اين جا آشكار مي
رضـي اهللا عنـه از    ابوهريره، كفر است. در روايت مسلم، در اين جا منظور از فتنه ج:

هصلَّى  رسول اهللا أْسُ «نقل كرده است:  علَيه وسلَّم اللـَّ ـرَ وَ الْ رِ نَحْ فْ ــكُ قِ الْ ِ رشْ كانون « )516F1(»مَ

 ».  كفر به سمت مشرق خواهد بود
گفتـه  «مشرق) از قاضي عياض چنين نقـل شـده اسـت:    (ي  در مورد مقصود از كلمه

ي  گفتار مذكور به دليـل وجـود جملـه   ، س استاز مشرق) سرزمين فار(شده كه منظور 
 -صـاحبان شـتر   -هـا اهـل الـوبر    زيـرا فـارس  ، اهل الوبر) در ادامه حديث مردود است(

نبودند. همچنين گفته شده كه مراد از مشرق سرزمين نجد است كه محل سكونت قبايلي 
رسـول   بدليل روايت ابن عمر زماني كه، چون ربيعه و مضر بود كه در مشرق واقع است

هصلَّى  اهللا نَا«: فرمود علَيه وسلَّم اللـَّ امِ نِنا و شَ مَ كْ لنا يف يَ ارِ بار الها! يمـن و شـام   . «»اللهمّ بَ

نجد را نيز بابركـت  . «»يف نجدنا يا رسـول اهللاو« اصحاب گفتند: )517F2(»ما را با بركت بگردان

لَّى   در اين هنگـام رسـول اهللا  » بگردان صـ ـه ه  اللـَّ لَيـع  لَّم سـل « فرمـود:  و الزِ هنالـك الـزَّ

ون نُ الشيطان، والطَّاعُ رْ هـا و طـاعون خواهـد آمـد و      در آن جا انواع زلزله« »و هبا يطلع قَ

 ».شاخ شيطان از آن جا ظهور خواهد كرد

                                                            
 )52) و مسلم (3301بخاري ( -1
 )7094، 1037بخاري  ( -2
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هصلَّى  رسول اهللا لَّم  اللـَّ سـو هلَيدْ «در حـديث ديگـري فرمـوده اسـت:      ع ـدُ اللهـمّ اشْ

أَتَكَ  طْ  ». ي مضر را سخت بگير بار الها! قبيله« )518F1(»مُرضَ  یعلوَ

زيستند و از مخالفـان سرسـخت پيـامبر بودنـد.      مضري ها در آن روزگار در شرق مي
هصلَّى  رسول اهللا كـرد.   نيز در بسياري از جاها عليه آنـان بـد دعـايي مـي     علَيه وسلَّم اللـَّ

ابتـدا  ، كردنـد  اي فرو گذار نمـي  ر از هيچ بندهي مض قبيله«يد: گو ميحذيفه رضي اهللا عنه 
 .  )519F2(»رساندند ي او شده و سپس به قتلش مي سبب فتنه

ي  در آن هنگـام كـه بـه خانـه     -ي مضـر  حذيفه بن يمان رضي اهللا عنه در مورد قبيله
ي مـؤمني را   هر بنـده ، ستمكاران مضر«گفت:  -عثمان ذي النورين رضي اهللا عنه ريختند

 )520F3(»رساندند ر داده و سپس به قتل ميمورد آزمون قرا
حوادثي است كه در صدر اسالم در سرزمين » مشرق«گفته شده است كه منظور از 

ظهور ، اميه هاي بني فتنه، حروراء، صفين، هاي خونين جمل عراق اتفاق افتاد و جنگ
در ي اين اتفاقات  عباس و كثرت فتنه در زمين را به همراه داشت. و همه دعوتگران بني

جُ قومٌ من «شرق نجد و عراق به وقوع پيوست. و در حديث خوارج آمده است:  ْرُ خيَ

 )521F4(»املرشق

 قومي از مشرق ظهور خواهد كرد).(
اند كه مـراد كفـر و    اي گفته كفر نعمت است و عده، بايد دانست كه منظور از اين كفر

». خواهـد نمـود  چه او نيز از مشرق ظهـور  ، شرك است كه در رأس آن دجال قرار دارد

                                                            
 )675) و مسلم  (6393، 1006بخاري  ( -1
) آمـده اسـت:   7/313). در مجمـع الزوائـد  (  2797). بزار  (37402)، ابن ابي شيبه  (5/395مسند احمد  ( -2

و طرق مختلفي آورده اند و رجـال يكـي از اسـانيد احمـد و بـزار       احمد و بزار اين حديث را با اسانيد«
 ».باشند رجال صحيح مي

). حاكم اين حديث را صـحيح نمـوده و ذهبـي    8451-4/470)، حاكم در مسندرك (2797مسند بزار  ( -3
 در اين زمينه با وي موافق است.

 )1068مسلم  ( -4
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 پايان سخنان قاضي عياض.

َ «عليه حديث  اهللا رحمهامام نووي  مُرضَ ةَ وَ بِيعَ يْطَانِ يفِ رَ ا الشَّ نَ رْ طْلُعُ قَ يْثُ يَ را چنين  )522F1(»حَ

هاي شيطان همان دو طرف سر شيطان هستند... و منظور از آن دو  شاخ«شرح داده است: 
شرق محور و مركز تسلط شيطان شده گروه كافر هستند و مقصود حديث اين است كه م

و كفر و نافرماني در اين سرزمين گسترش پيدا خواهد كرد. و مصـداق ايـن حـديث در    
كنـد و منشـأ    زمان خود پيامبر به وقوع پيوست. همچنين دجال كه از مشـرق ظهـور مـي   

 )523F2(»شود از مصاديق حديث مذكور است هاي بزرگ مي فتنه
 ي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.و باهللا التوفيق. وصلي اهللا عل

 )94، 3/93( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ها ي ما در زمان شيوع فتنه ] وظيفه309[

هصلَّى  همان زماني است كه پيامبر، آيا منظور از آن زمان س: در  علَيه وسلَّم اللـَّ
ها  امبر! به هنگام زياد شدن فتنهپاسخ به سؤال يكي از يارانش فرمود: كه گفته بود: اي پي

هصلَّى  ها چه كار بايد كنم؟ رسول اهللا و فرقه اعتزل الناس اجلس « فرمود: علَيه وسلَّم اللـَّ

در بخاري نيز حديثي به ». ت بنشينها آناز مردم گوشه گيري كن و در خ« »يف بيتك

هصلَّى  معناي ذيل آمده است: رسول اهللا ها  يارانش را به وقت نزول فتنه وسلَّم علَيه اللـَّ

 »اصل شجرة یلو أن تعضّ علو«و مشكالت به انزوا و گوشه گيري امر نمود و فرمود: 

كتاب الفتن) اميدوارم ( ».ايد] اگر به پاي درختي پناه ببريد [ايمانتان را نجات داده«
 نيد.حديث مذكور را توضيح داده و اقوال علما را پيرامون آن بيان ك

 -با الفاظ بخاري -در صحيح بخاري و صحيح مسلم و... از ابوادريس خوالني ج:
يمان رضي اهللا عنه چنين شنيده است: مردم از  بن روايت شده است كه ايشان از حذيفه

هصلَّى رسول اهللا  ها  پرسيدند و من از بدي مي، ي امور خير درباره علَيه وسلَّم اللـَّ

                                                            
 )51) و مسلم (5303، 4387، 3302بخاري  ( -1
 )2/34يح مسلم به شرح نووي  (صح -2
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! ما در جاهليت  گفتم: اي رسول خدا، شوم. بدين جهت ها آنبادا گرفتار پرسيدم كه م مي
اسالم) را به ما عطا كرد. آيا بعد از اين (اين خير  تعالىبرديم. پس اهللا  در بدي بسر مي

خير و بهبودي به دنبال ، گفتم: آيا آن شر» بلي!«شّري هم وجود دارد؟ فرمود: ، خير
پرسيدم: تيرگي آن چيست؟  )524F1(»با تيرگي همراه استولي ، بلي«خواهد داشت؟ فرمود: 

يِي«فرمود:  دْ ِ هَ ريْ ونَ بِغَ ْدُ مٌ هيَ وْ نْكِرُ ، قَ تُ مْ وَ نْهُ فُ مِ رِ عْ شر ديگري ، . گفتم آيا بعد از آن خير»تَ

فُوهُ فيها« آيد؟ فرمود: مي ذَ ُم إليها قَ اهبَ نْ أَجَ عاةٌ عيل أبواب جهنم مَ ، آري« »نعم؛ دُ

او را به ، هر كس سخن آنان را اجابت دهد، اند هاي جهنم ايستاده ازهدعوتگراني بر درو

تِنَا«يي هستند؟ گفت:  ها انسانچگونه  ها آنگفتم: ». كشند سمت جهنم مي لْدَ نْ جِ مْ مِ ، هُ

ونَ بِ  لَّمُ تَكَ يَ ـوَ نَتِنَاالْ گفتم: اگر آن زمان را درك ». از نژاد ما و همزبان ما هستند ها آن. «»سِ

ةَ «اي براي من داريد؟ فرمود:  توصيهنمودم چه  َاعَ مُ مجَ لْزَ ـتَ مْ الْ هُ امَ إِمَ نيَ وَ لِمِ سْ جماعت . «»مُ

در آن ها آنگفتم: اگر مسلم». مسلمانان و اطاعت از امام مسلمين را بر خود الزم بگير

لْ تِلْكَ «چكار كنم؟ فرمود: ، زمان جماعت و امامي نداشتند تَزِ اعْ ـفَ االْ لَّهَ قَ كُ رَ وْ أَنْ وَ ، فِ لَ

ةٍ  رَ جَ لِ شَ كَ ، تَعَضَّ بِأَصْ كَ رِ دْ تَّى يُ ـحَ لِكَ الْ ىلَ ذَ أَنْتَ عَ تُ وَ وْ دوري ، ها از همة آن گروه. «)525F2(»مَ

به همين جهت بمان تا ، اي كن و اگر به پاي درختي هم پناه ببري ايمانت را نجات داده
 ».كه مرگ به سراغتان بيايد اين

هاي عهد صحابه رضي اهللا عـنهم   از فتنه، را شامل بشودتواند هر زماني  مي، اين زمان
 ي بعدي.ها آنهاي زم و شورش بر عثمان رضي اهللا عنه گرفته تا فتنه

منظور از اعتزال و گوشه گيري در زمان فرقه گرايي همان چيزي است كه حافظ ابن 
لمانان گاه مسـ هر«نقل كرده كه ايشان گفته است: حجر عسقالني در فتح الباري از طبري 

                                                            
معناي تيرگي كه در آن خير، خير كامل و خالصي نخواهد بود و باعث شفافيت قلـوب نخواهـد گشـت     -1

 مراجعـه شـود بـه شـرح نـووي بـر مسـلم        . بلكه در بين قلوب حسد، كينه توزي و اختالف خواهـد بـود  
 )3/36( و فتح الباري ) 237، 2/236(

 )1847و مسلم  () 7084، 3606بخاري  ( -2
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هاي مختلفي تقسيم بشوند آن گاه نبايـد   ها و دسته امام و رهبري نداشته باشند و به گروه
تا از شـر و  ، دوري جست ها آنبلكه تا حد توان بايد از همه ، اي پيروي كرد از هيچ فرقه

(».بدي ها در امان ماند
526F

1( 
جمعيت آن را جماعتي كه بر سر حق باشد يافت شود بايد به آن ملحق شد و  هرگاه 

اين جماعـت بـراي   ، تكثير نمودو به تقويت آن پرداخت زيرا با توجه به وضعيت مذكور
 شود. اين فرد همان جماعت مسلمين محسوب مي

 و باهللا التوفيق. وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
 )96، 3/95( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ] مسيح دجال310[

دهـد   همان كه به آسمان و زمين دستور مي، ي دجال را شنيديم قاً داستان فتنهساب س:
شـخص  ، دهـد  هاي زير زمين خبر مي ها و دفينه از خزانه، تا ببارد و سبزه و علف بروياند

حقيقـت كـار دجـال را از مـا     ، گرداند. در ايـن جـا اسـاتيد    اش مي را كشته و سپس زنده
ي ما واضح بگردانيد. آيا كارهـاي دجـال اعمـال سـحر     صحت اين امر را برا، اند پرسيده

 كند؟ آميز است كه ديگران را سحر مي
هصلَّى  از پيامبر اكرم ج: ثابت شده است كه دجال در آخر زمان ظهور  علَيه وسلَّم اللـَّ

بـه زمـين دسـتور    ، كنـد  آسمان شروع به باريدن مي، يد: ببارگو ميبه آسمان ، خواهد كرد
روياند. شخص مؤمني  كه سبزه و علفزار شود و زمين بالفاصله سبزه و علف ميدهد  مي

يد: من پروردگـار تـو هسـتم. آن    گو ميگرداند و  اش مي رساند و سپس زنده را به قتل مي
تـو همـان كـور دروغ گـويي هسـتي كـه پيامبرمـان        ، يد: دروغ گفتيگو ميي مؤمن  بنده

ي تو آگاهي و بصيرتم بيشتر شـد.   درباره، رماش سخن گفته است قسم به پروردگا درباره
تواند اين كار را انجـام دهـد. او    كند ولي نمي دجال بار ديگر قصد كشتن آن مؤمن را مي

هصلَّى  كه پيامبر اكرم حال آن، كند همچنين ادعاي خدايي مي سه عالمـت   علَيه وسلَّم اللـَّ

                                                            
 ).13/37فتح الباري  ( -1
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و بطـالن ادعاهـايش بـرمال     مخصوص وي را براي امتش مشخص كرده است كه كذب
 شود: مي

 نيست.، كور تعالىاول: چشم راستش كور است و اهللا 
نوشته شده كه هـر مـؤمن باسـواد و بـي سـوادي      » كافر«دوم: بين دو چشمش كلمه  
 تواند آن را بخواند. مي

را  تعالىتواند در دنيا اهللا  ي نميانسانكه هيچ  حال آن، سوم: در دنيا قابل رؤيت است 
 هده كند؛ مگر پس از مرگ.مشا
هصلَّى  نواس بن سمعان رضي اهللا عنه از پيامبر  چنـين روايـت كـرده     علَيه وسلَّم اللـَّ

 است:  

ىلَ « يَأْيتِ عَ ـفَ طِرُ وَ الْ تُمْ ءَ فَ امَ رُ السَّ يَأْمُ هُ فَ يبُونَ لَ تَجِ سْ يَ نُونَ بِهِ وَ مِ يُؤْ مْ فَ وهُ عُ يَدْ مِ فَ وْ ـقَ ضَ الْ أَرْ

تُنْبِ    »تُ فَ

به آسمان دستور ، آورند خواند و به او ايمان مي را فرا ميها آنآيد و  نزد مردم مي«
علف) بروياند و زمين چنين (كند تا  بارد و به زمين امر مي دهد كه ببارد و آسمان مي مي

هصلَّى  پيامبر اكرم». كند مي جُ «در ادامه فرمود:  علَيه وسلَّم اللـَّ و رَ عُ دْ مَّ يَ ا ثُ بَابً ْتَلِئًا شَ الً ممُ

يَةَ  مْ ِ رَ تَنيْ لَ زْ هُ جَ طَعُ يَقْ يْفِ فَ هُ بِالسَّ بُ ِ يَرضْ ـفَ كُ الْ حَ هُ يَضْ هُ جْ لَّلُ وَ تَهَ يَ بِلُ وَ يُقْ وهُ فَ عُ دْ مَّ يَ ضِ ثُ رَ   )527F1(»غَ

ي شمشير به دو نـيمش كـرده و    سپس مرد توانمند و جواني را گرفته و با يك ضربه«
ي مسافت شليك تير  ي بين دو قطعه به اندازه اندازد كه فاصله مياي را به جايي  هر قطعه

 ».آيد زند كه شاداب و خندان بسوي او مي به هدف است. سپس او را صدا مي
لَّى   ابو سعيد خدري رضي اهللا عنـه از پيـامبر  ، در روايت ديگر مسلم  صـ ـه ه   اللـَّ لَيـع

لَّمسنقل كرده است: و 

يْهِ يَ « جُ إِلَ رُ يَخْ الُ فَ جَّ دُ أَنَّكَ الدَّ هَ : أَشْ هُ ولُ لَ يَقُ ِ النَّاسِ فَ ريْ نْ خَ ُ النَّاسِ أَوْ مِ ريْ وَ خَ لٌ هُ جُ ئِذٍ رَ مَ وْ

ولُ  سُ ا رَ نَ َ ربَ ي أَخْ ذِ ـهِ الَّ ىلَّ  اللَّ ا  اللَّـهُ صَ ذَ تَلْتُ هَ تُمْ إِنْ قَ يْ أَ : أَرَ الُ جَّ ولُ الدَّ يَقُ يثَهُ فَ دِ لَّمَ حَ سَ يْهِ وَ لَ عَ
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مَّ أَحْ  ونَ يفِ ثُ كُّ ـيَيْتُهُ أَتَشُ : الَ الْ ولُونَ يَقُ ؟ فَ رِ يِيهِ ، أَمْ ْ هُ ثُمَّ حيُ تُلُ يَقْ : وَ ، فَ يِيهِ ْ نيَ حيُ ولُ حِ يَقُ نْتُ  اللَّـهِ فَ ا كُ مَ

نِّي  ةً مِ ريَ دَّ بَصِ ـقَطُّ أَشَ هُ ، آنَ الْ تُلَ قْ الُ أَنْ يَ جَّ يدُ الدَّ ِ : فَريُ الَ يْهِ ، قَ لَ لَّطُ عَ سَ (».فَالَ يُ
528F

1(  

يـا گفـت كـه از     -شود كه بهتـرين مـردم اسـت    ر آن روز مردي رو در روي او ميد«
دهم كه تو همان دجالي هستي كه رسول  يد. گواهي ميگو ميو به دجال  -هاست بهترين

هصلَّى  اهللا اش را براي ما بيان نمـوده اسـت. در ايـن هنگـام دجـال       قصه علَيه وسلَّم اللـَّ
آيا بـاز هـم در   ، اش بگردانم اگر اين مرد را بكشم و دوباره زنده، ييدگو مييد: چه گو مي

كشـد و سـپس    يند: نـه. دجـال آن مـرد را گرفتـه و مـي     گو ميكنيد؟ مردم  كارم شك مي
اآلن آگـاهي و  ، يـد: سـوگند بـه اهللا   گو مـي مذكور) (كند. در اين بين شخص  اش مي زنده

ي كشـتن او را   لحظـه دجـال اراده  ي تو نسبت به قبل بيشتر شد. در ايـن   بصيرتم درباره
 ».كند كند اما راهي به كشتنش پيدا نمي مي

ه «همچنين در صحيح مسلم روايت است:  هُ ماءٌ باردٌ و ماءُ ؛ فنارُ جال ماءٌ و نارٌ أن مع الدّ

وا ْلِكُ   )529F2(»نارٌ فال هتَ

آتشش آب سـرد و آبـش آتـش    ، گمان دجال با خود آب و آتش را به همراه دارد بي«
 ».مواظب باشيد) خويشتن را هالك نسازيد( است.

بندي است.  يند: خيال پردازي و چشمگو مياين صفت آخري همان موردي است كه 
ي آن مـؤمن و غيـر مـؤمن را از     بوسـيله  تعالىالبته كارهاي ديگرش واقعي است كه اهللا 

 گرداند. همديگر جدا مي
 ه وسلم.و باهللا التوفيق. وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحب

 )104-3/103( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ] پيروزي مسلمانان بر يهود پيش رو است311[

                                                            
 )2938مسلم  ( -1
 )2934) و مسلم  (7130بخاري  ( -2
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حتـي ، أنه سيأيت يوم ينترصـ املسـلمون عـيل اليهـود«آيا اين حديث صحيح است:  س:

 ؟»احلجر الذي خيتفي فيه اليهودي يتكلم و ينادي بأنه حتتي هيودي فاقتله

تـا جـايي كـه اگـر     ، شـوند  رسد كه مسلمانان بر يهود چيره مي شك روزي فرا مي بي«
يـد:  گو مـي شخصي يهودي پشت سنگي خود را مخفي كند آن سنگ به صدا در آمـده و  

 »بيا و او را بكش، پشت سرم يهودي مخفي است
هصلَّى  يد: از پيامبرگو ميابن عمر رضي اهللا عنه  ج:  شنيدم كه ايشان علَيه وسلَّم اللـَّ

مْ «فرمود:  اتِلُكُ قَ ـتُ ولُ الْ قُ مَّ يَ مْ ثُ يْهِ لَ لَّطُونَ عَ تُسَ ودُ فَ ـيَهُ لِمُ الْ سْ ا مُ : يَ رُ جَ ائِي ، حَ رَ ُودِيٌّ وَ ا هيَ ذَ هَ

تُلْهُ  اقْ   )530F1(»فَ

يـد: اي  گو ميتا جايي كه سنگ ، شويد چيره ميها آنجنگد و شما بر  يهود با شما مي«
 ».بيا و او را بكش، ر من مخفي استمسلمان اين يك نفر يهودي است كه پشت س

همچنين امام احمد و امام ترمذي با سندهايشان اين حديث را از ابن عمر رضـي اهللا  
  )531F2(»اين حديث حسن است«اند و ترمذي گفته است:  عنه روايت كرده

هصلَّى  روايت ديگري از ابن عمر رضي اهللا عنه از پيامبر ت: چنين اس علَيه وسلَّم اللـَّ

تَّى إِنَّ « اءُ حَ يْهِ النِّسَ جُ إِلَ ْرُ نْ خيَ ثَرَ مَ ونُ أَكْ يَكُ نَاةَ فَ قَ رِّ ةِ بِمَ بَخَ هِ السَّ ذِ الُ يفِ هَ جَّ لُ الدَّ نْزِ لَ يَ جُ الرَّ

 ْ ةَ أَنْ ختَ َافَ اطًا خمَ بَ ا رِ هَ يُوثِقُ تِهِ فَ مَّ عَ تِهِ وَ أُخْ نَتِهِ وَ ابْ هِ وَ إِىلَ أُمِّ هِ وَ ِيمِ عُ إِىلَ محَ جِ ْ ريَ يْهِ لَ جَ إِلَ لِّطُ ، رُ سَ مَّ يُ ثُ

ـ اللَّـهُ  تَّى إِنَّ الْ ؛ حَ تَهُ يعَ تُلُونَ شِ قْ يَ هُ وَ تُلُونَ يَقْ يْهِ فَ لَ نيَ عَ لِمِ سْ ـمُ ةِ أَوْ الْ رَ جَ ْتَ الشَّ تَبِئُ حتَ يَخْ ودِيَّ لَ يَهُ

ـ ولُ الْ يَقُ رِ فَ جَ ـحَ ْ الْ ُودِيٌّ حتَ ا هيَ ذَ : هَ لِمِ سْ ةُ لِلْمُ رَ جَ رُ أَوْ الشَّ جَ تُلْهُ حَ اقْ   )532F3(»تِي فَ

آيد و اكثراً زنان به سـوي   دجال در زميني شوره زار و در گذرگاه يك كانال فرود مي«
خـواهر و  ، تا جايي كه شخص بـه طـرف فاميـل خـودش و بطـرف مـادر      ، شتابند او مي

                                                            
 )2921،2922) و مسلم (3593، 2925) و با الفاظ ديگر:  (3593بخاري  ( -1
 )2236) و ترمذي  (149، 135، 2/121مسند امام احمد  ( -2
:  (احمد 7/347مجمع الزوائد  -13197 -12/307»  (الكبير« ) طبراني در4077) ابن ماجه  (2/67احمد  ( -3

 و طبراني در اوسط) در سند آن ابن اسحاق موجود است كه مدلس است.
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سپس اهللا مسـلمانان  ، كشد تا مبادا نزد دجال روند را به بند ميها آنگردد و  اش بر مي عمه
حتي اگر يك نفـر يهـودي زيـر    ، كشند او و طرفدارانش را مي، گرداند ر او مسلط ميرا ب

پشت سرم يهودي «يد: گو ميدرخت يا سنگي پنهان بشود آن سنگ يا درخت به مسلمان 
 ».بيا و او را بكش، پنهان شده

ي باهلي رضـي اهللا   اين حديث را امام احمد در مسندش و امام ابن ماجه از ابو امامه 
هصلَّى  از پيامبر عنه  اند. ي مسيح دجال روايت كرده درباره علَيه وسلَّم اللـَّ

 و باهللا التوفيق. وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
 )91، 90/  3( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا 



 

 

 

 

 :فصل يازدهم
 قضاء و قدر



 

 ] مفهوم قدر312[

 اً توضيح دهيد.تقدير يعني چه؟ لطف س:

كـه   عالم بـه اشـيا بـوده قبـل از آن     تعالىبدين معني است كه اهللا  -يا تقدير -قدر ج:
را نزد خود نوشته و آنچه كه خداوند خواسته بوجود آمـده  ها آنو ، را بوجود بياوردها آن

هـا مراتـب چهـار     ي او پديد آمده است. اين اي مطابق خواست و اراده است و هر پديده
تقدير است كه ايمان آوردن به آن واجب است. و بندگان در مورد تقدير مؤمن به ي  گانه

ه اهللا صلَّىآيند مگر با ايمان آوردن به مراتب فوق. چنانكه از رسول  حساب نمي علَيه  اللـَّ
 لَّمسكه از ايمـان سـؤال كـرد     عليه السالم هنگامي ثابت شده كه در پاسخ سؤال جبرئيلو

نَ بِ أَ «فرمود:  مِ ؤْ ـلِهِ وَ  اللَّــهِ نْ تُ سُ رُ هِ وَ تُبـِ كُ هِ وَ تـِ ئِكَ الَ مَ ــوَ مِ الْ ــيَوْ نَ بِ الْ مِ ـؤْ تُ رِ وَ ــآخِ هِ الْ ِ ـريْ رِ خَ دَ قَ

هِ  ِّ رشَ  )533F1(»وَ

ش ايمان بياوري و ايمـان داشـته باشـي كـه     انكتابها و پيامبر، فرشتگان، كه به اهللا اين«
 ».تقدير خوب و بد از جانب اوست

هرضي  صامت همچنين عبادة بن هصلَّى  از پيامبر اكرم عنْه اللـَّ روايت وسلَّم علَيه  اللـَّ

ةِ «كرده است:  يقَ قِ مَ حَ ِدَ طَعْ ـإِنَّكَ لَنْ جتَ نَ بِ الْ مِ ؤْ تَّى تُ نِ حَ ـإِيامَ رِ الْ دَ ْ ، قَ ابَكَ ملَ نَّامَ أَصَ لَمَ أَ عْ تَّى تَ حَ

 ْ أَكَ ملَ طَ ا أَخْ مَ طِئَكَ وَ نْ لِيُخْ كُ يبَكَ  يَ نْ لِيُصِ كُ   )534F2(»يَ

و  كه بـه تقـدير ايمـان داشـته باشـي      مگر اين ؛كني هرگز طعم ايمان را احساس نمي«
بداني آنچه به تو رسد قرار نبوده بگذرد و آنچه كه از تو گذشت قرار نبـوده كـه بـه تـو     

 ».  برسد

 واسـطية)العقيدة ال(اهللا عليه مفهوم حديث را در كتاب  رحمهشيخ االسالم ابن تيميه 

 كنيم كه به آن مراجعه فرماييد.   سفارش مي، توضيح داده است

                                                            
 )8مسلم  ( -1
) اسـناد ايـن حـديث صـحيح     130)، ابن ابـي شـيبه در مسـندش  (   317، 189، 185، 5/182مسند احمد  ( -2

را صـحيح   . شـيخ آلبـاني آن  )10/204). بيهقي در سنن كبـري  ( 77ه  (). ابن ماج4700است، ابو داود  (
 )3933دانسته است در صحيح ابوداود  (
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 و باهللا التوفيق. وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
 )374/  3( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 مختار است يا مجبور؟ انسان] آيا 313[

 مختار است يا مجبور؟ انسانآيا  س:

همه  تعالىاست و هم مختار. مجبور است از اين حيث كه اهللا  هم مجبور انسان ج:
، چيز را براي او مقدر كرده است. مختار است از اين جهت كه با وجود تقدير به او

تواند كارهايي را با اختيار خود انجام  و قدرت تصميم گيري داده است. مي استطاعت
ست كه وي را به راه راست قادر ا تعالىدهد و از كارهايي صرف نظر نمايد. اهللا 

﴿ فرمايد: مي تعالىكه اهللا  رهنمون سازد. به دليل اين               

                        ﴾ :۳۷ – ۳۶[الزمر[  

اي نيسـت و هـر كـس كـه اهللا      برايش هدايت كننـده ، زدهر كس را كه اهللا گمراه سا«
 .»تواند گمراهش كند او را هدايت كند هيچ كس نمي تعالى

هُ «در حديث نيز آمده است:  لِقَ لَ ٌ ملَِا خُ يَرسَّ لٌّ مُ لُوا فَكُ مَ    )535F1(»اعْ

 ».ي براي چيزي كه بخاطر آن آفريده شده آمادگي داردانسانزيرا هر ، عمل كنيد«

هلَّى ص رسول اهللا ﴿ ي ذيل را تالوت فرمود: پس از اين گفتار آيهوسلَّم علَيه  اللـَّ   

                  ﴾٧ – ٥ليل: [ال[ 

را  نمايند و كارهاي نيك كساني كه بخشش كرده و از كارهاي زشت پرهيز مي«
 .»كنند پس توفيق دهيم او را براي رسيدن به سراي آسايش تصديق مي

تقوا و تصديق اثبات گرديده و ، صدور اعمالي از قبيل بخشش انساندر اين آيه براي 
كنـد و اگـر    بخواهد او را بر انجـام كارهـا كمـك مـي     تعالىاعالن شده است كه اگر اهللا 

ـ نما ميش كند و اگر بخواهد هدايت بخواهد گمراه مي پـس هـدايت و گمراهـي همـه     ، دي

                                                            
 )2649) مسلم  (4949بخاري  ( -1
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 بدست اوست.  
سـر   انسـان هايي كه از طـرف   مذهب اهل سنت اين است كه تمام معاصي و مخالفت

را هـا  آن تعـالى به اين معنا كـه اهللا  ، پذيرد تحت اراده و تقدير الهي انجام مي، زند همه مي
(كند. خلق و ايجاد مي

536F

1(   
گناه گناهكـاران بـدش آمـده و بنـده را بـه علـت       از  تعالىي اين اوصاف اهللا  با همه

دهد بـه خـود او نسـبت داده     انجام مي انسانگناهاني كه ، دهد. بنابراين گناهان عذاب مي
گردد. با اين وجود  موصوف مي» فاجر و فاسق، كافر، مذْنب«شود و به اوصافي چون  مي

كـه در آفـرينش     ؛ بدون شكشود نسبت داده مي تعالىي امور به اهللا  تقدير و تكوين همه
 ي او. افتد مگر به اراده او حكمتي نهفته است. در ملكيت او هيچ اتفاقي نمي

، نمايند. از نظر آنـان بنـده   را بر افعال بندگان انكار مي تعالىي معتزله قدرت اهللا  فرقه
خودش است كه گمراه يا هدايت يافته است و قدرت عبد را از قدرت رب العبد بيشـتر  

 دانند. مي
مبالغـه   تعـالى ي جبريه به مخالفت معتزله پرداخته و در اثبات قـدرت بـراي اهللا    فرقه

سـلب نمـوده و او را بـه سـان مجبـوري       انسـان نموده و هر نوع قدرت و اختيـار را از  
 دانند. بي حركت و بي اختيار مي، محض

در بر اعمـال  قا، انسانيند: گو ميرا انتخاب كرده و ، اهل سنت مذهب متوسط و ميانه
ي  ي قـدرت و اراده  و پديدآورنده انسانخالق  تعالىباشد و اهللا  خويش و داراي اراده مي

فعـل و  ، باطـل و مهمـل نگشـته   ، اي كه شريعت و امـر و نهـي پروردگـار    بگونه، اوست
 قدرتش بر تمام اشيا منتفي نيست.

 )53-52( ص -فتاوايي در توحيد -شيخ ابن جبرين

 ات] اسباب و مسبب314[

                                                            
نيسـت و بنـابراين    انسـان يعني خداوند اسباب و وسايل آن را خلق نموده و در اين كار هيچ اجبـاري بـر    -1

آن كار را از  انساندهد، زيرا  مورد حساب و كتاب قرار ميخداوند از روي عدل و انصاف بنده اش را 
 دهد. روي اختيار انجام مي
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ي  اليـه ، بعضي از مردم شدت سردي يا گرمي را به حساب عواملي چون طبيعت س:
 آيا چنين تأويلي صحت دارد؟، دهند ي زمين نسبت مي ازون و چرخش كره

ي  شكي نيست كه سرما و گرما داراي اسباب طبيعي مشخصي هستند و پديده ج:
است.  نظام آفرينش اهللا ي كامل بودن حكمت و  هايشان نشانه سرما و گرما بدليل سبب

به آن پي  ها انساناسباب مجهول و نامعلومي نيز وجود دارد كه ما  ، البته در اين مسئله

َا« :علَيه وسلَّم اللَّـهصلَّى  بريم؛ مانند اين سخن پيامبر نمي هبِّ تِ النَّارُ إِىلَ رَ تَكَ ا ، اشْ : يَ الَتْ قَ فَ

ا ضً لَ بَعْيضِ بَعْ بِّ أَكَ أَ ، رَ ِ فَ نيْ سَ َا بِنَفَ يْفِ ، ذِنَ هلَ نَفَسٍ يفِ الصَّ تَاءِ وَ ا ، نَفَسٍ يفِ الشِّ دُّ مَ وَ أَشَ هُ فَ

نَ  ونَ مِ ِدُ ـجتَ رِّ الْ يرِ ، حَ رِ هَ مْ نَ الزَّ ونَ مِ ِدُ ا جتَ دُّ مَ أَشَ   )537F1(»وَ

از ، آتش دوزخ نزد پروردگارش شكايت كرد و گفت: پروردگارا! بعضـي از اجـزايم  «
تنفس كنـد  ، به او اجازه داد تا سالي دوبار تعالىاهللا ، بلعد را مي بعضي ديگر، شدت گرما

نماييد و نفسـي ديگـر در    نفسي در تابستان كه بيشترين گرما را در آن وقت احساس مي
 ».كنيد كه شديدترين سرما را در آن زمان احساس مي، زمستان

 د.شو مينامعلوم است كه جز از طريق وحي شناخته ن، اين سبب
به شرط ، شود اگر چيزي را به اسباب حسي و شرعي نسبت دهد گناهكار نمي انسان

اساس باشد  نظريات بي براساسكه سبب حقيقي باشد. ولي اگر سبب وهمي و يا  اين
زيرا انتساب حوادث و اشيا به اسباب غير معلوم داخل ، اعتماد نمودن به آن جايز نيست

﴿ يد:فرما است در آنجا كه مي تعالىدر نهي باري               

                ﴾ :۳۶[اإلسراء[ 

در  انسانبي گمان كه ، دنباله روي مكن از چيزي كه از آن بي علم و نا آگاه هستي«
دهند از آن مورد پرس و جو قرار  ل انجام ميگوش و د، مقابل كارهايي كه چشم

 .»گيرد مي
 )13-1/12( )4( كتاب الدعوة -شيخ ابن عثيمين

                                                            
 ).617) و مسلم  (537بخاري  ( -1
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 ] حكم وابستگي به اسباب315[

 دارد؟ اعتماد و وابستگي به اسباب چه حكمي س:

 دارد: وابستگي به اسباب اقسامي ج:
نان به چيزي بي خود را چ انسانبا توحيد منافات دارد و آن اين است كه  قسم اول:

تابد؛ مانند وابستگي به قبور و  هم روي بر مي تعالىنمايد كه حتي از اهللا  تاثير وابسته مي
ها به هنگام پيش آمدن حوادث. اين نوع وابستگي شرك اكبر است و موجب  ضريح

﴿ شود. از دين اسالم مي انسانخروج                

                 ﴾ :۷۲[املائدة[ 

گمان هر كس انبازي براي اهللا قرار دهد؛ اهللا بهشـت را بـر او حـرام گردانيـده و      بي«
 .»كاران يار و ياوري ندارند جايش دوزخ است و ستم

اهللا ( امـا از مسـبِّب  ، كنـد  عتمـاد مـي  به اسباب شـرعي ا  انساناين است كه  قسم دوم:
از  انسـان ولي موجب خـروج  ، ورزد. اين نوع وابستگي نيز شرك است ) غفلت ميتعالى

 چرا كه او به سبب اعتماد نموده و مسبِّب را فراموش كرده است.، شود دين اسالم نمي
ولي كند كه فقط سبب است  صرفاً به چيزي وابستگي پيدا مي انسانكه  اين قسم سوم:

وابستگي و اعتماد اصلي او بر خالق يكتا استوار بوده و معتقـد باشـد كـه ايـن سـبب از      
پيش آمـده و چنانچـه بخواهـد آن را برداشـته و اگـر نخواهـد ابقـايش         تعالىطرف اهللا 

و سبب در برابرخواست او هيچ تأثيري ندارد. اين قسم وابستگي هيچ منافاتي با ، كند مي
 ارد.توحيد و يكتا پرستي ند

حتي به اسباب شـرعي) بلكـه بايـد    ( نبايد خود را وابسته به اسباب كند انساناصولًا  
خود را وابسته به پروردگارش نمايد. بنابراين كارمند حقوق بگير اگر دلـش را كاملًـا بـه    

اهللا) را فرامـوش نمايـد در حقيقـت مرتكـب     (اصـلي   حقوق دهنده وابسته كند و مسبب
باور داشته باشد كه حقوق دهنده سبب است و مسبب اصـلي   ولي اگر، شرك شده است

هصلَّى  زيرا خود پيامبر، توان شرك ناميد اهللا است؛ چنين وابستگي را نمي وسلَّم علَيه  اللـَّ
 داد. اسباب را نيز مالك قرار مي تعالىنيز با وجود اعتماد بر اهللا 
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 )304 -303ص ( فتاواي عقيده -شيخ ابن عثيمين

 ي گناهان است ] مصايب نتيجه316[

اي از مردم در بيان حكمت بعضي از حوادث و وقايع قضـاوت زود هنگـام    عده س:
فرستد از آن چنين و چنان مقاصدي  بالهايي را كه در دنيا مي تعالىيند: اهللا گو ميكرده و 

ته و فالن از بندگانش دريغ داش، باران را به علت كثرت گناهان تعالىيند اهللا گو مي، دارد
 زلزله بخاطر آزمايش و تأديب فالن قوم و قبيله به وقوع پيوسته است.

به نظر شما آيا اين ادعاها افترا و سخناني ناآگاهانه نسبت بـه ذات خداونـدي و غيـر    
 خبريم. بي تعالىشود؛ زيرا ما از حقيقت مقصود اهللا  يقيني محسوب نمي

بال و ناداري را معلول عللي بداند كه ، همصايبي چون زلزل انساناشكالي ندارد كه  ج:
در قرآن گناهان  تعالىرا به عنوان سبب بيان كرده است. مثالً اهللا  ها آن تعالىخود باري 

﴿ را سبب شرّ و فساد عنوان كرده و گفته است:               

   ﴾ :۴۱[الروم[  

تباهي و خرابي در خشكي و دريا به سبب كارهايي پديدار گشـته كـه مـردم انجـام     «
 .»دهند مي

﴿                                ﴾

  ]١٦٥[آل عمران: 
ييد) اين مصيبت از كجاسـت؟ حـال   گو مي(شد كه مصيبتي به شما وارد  آيا هنگامي«

 ايـد. بگـو ايـن مصـيبت     فتح و پيروزي) كسـب كـرده  (در جنگ بدر) دو برابر آن (كه  آن
 ي مخالفت با رهنمودهاي رسول اهللا نتيجه -ي خودتان است كشتار و شكست) از ناحيه(

هصلَّى   .»-استوسلَّم علَيه  اللـَّ
بنابراين اشكالي ندارد كه ايـن مصـايب   ، دست است در اين زمينه نصوص زيادي در

، را علت و سبب قـرار داده اسـت   ها آن تعالىرا معلول علل و اسبابي بدانيم كه خود اهللا 
كه در اين جا أسباب ديگري نيز وجود دارد كه بدان آگاه نيستم؛ نيز آن را علـت   هرچند
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لكـه داريـم چيـزي را بـه اهللا     ب، در اين صورت سخن ما ناآگاهانه نيست، قرار داده است
مـثالً) گفتـه: كـه    ( دهيم كه خود او علم آن را به ما ارزاني داشته است و نسبت مي تعالى

 ست. ها انساني گناهان و بزهكاريهاي ما  مصايب نتيجه
 )144/ 143/ 2( -كتاب الدعوة -شيخ ابن عثيمين

 ] راضي شدن در برابر تقدير317[

ي نفـع   دارد؟ اهللا شـما و علمتـان را مايـه    چه حكمـي  راضي شدن در برابر تقدير س:
 ديگران بگرداند!

ي  زيرا تسليم شدن در برابر قدرت الهي نشانه، راضي شدن به تقدير واجب است ج:
رضايت كامل از ربوبييت پروردگار است. بنابراين بر هر مؤمن واجب است كه به اقتضـا  

ولـي  ، فعل و قضاي اهللا بايد راضي شدي الهي خوشنود و راضي باشد. آري! به  و فيصله
يقْضنيز بايد راضي شد؟ -قضاوت شده -آيا به م 

، چـون كـه قضـا   ، زيرا حساب مقضي از قضا جداست، باره تفصيل وجود دارد در اين
باشـد. پـس راضـي شـدن بـه فعـل و        و مخلوق) اهللا مي( و مقضي مفعول تعالىفعل اهللا 

 نارضايتي از آن جايز نيست. اظهارقضاي الهي واجب است و در هيچ صورت 

 اما مقضي بر سه نوع است:
 نوع اول: راضي شدن به آن واجب است.
 نوع دوم: راضي شدن به آن حرام است.

 نوع سوم: راضي شدن به آن مستحب است.
باشد  مثالً: معاصي از مقضيات اهللا است و مسلّم است كه رضايت به معاصي حرام مي

شوند. پس نظر به معاصـي از ايـن حيـث كـه      الهي واقع مي كه معاصي به قضاي هرچند
ولي از حيث مقضي كـه نافرمـاني اهللا اسـت    ، قضا و فعل اهللا است بايد به آن راضي بود

 بلكه بايد در جهت از بين بردن آن كوشيد.، نبايد بدان راضي گشت
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مقضي) آن اسـت كـه خوشـنودي بـه آن واجـب اسـت و آن همـان        (نوع ديگري از 
راضـي شـدن بـه آن    ، شرعي است كه هم به لحاظ قضا و هم به لحـاظ مقضـي   واجبات

 واجب است.
نوع سوم آن است كه تسليم شدن به آن مستحب و صبر بـر آن واجـب اسـت. و آن    

يند كه راضي شدن به گو ميآيند. اكثر علما  پيش مي انسانعبارت است از مصايبي كه بر 
 بر و بردباري بر آن واجب است.ليكن ص، مصايب واجب نيست بلكه مستحب است

از آن نـاخوش اسـت    انسـان فرق بين صبر و رضا: صبر برخالف ميل باطني بـوده و  
دهد؛ ولـي رضـا بـرخالف صـبر      ولي بر وضعيت پيش آمده صبر و حوصله به خرج مي

 خوشايند است. انسانمطابق ميل باطني بوده و براي 
ر علما صبر بـر مصـايب واجـب و    اين بود فرق بين صبر و رضا كه از ديدگاه جمهو

 رضا مستحب است.  

 )61-1/60( شرف عبدالمقصود: أترتيب» المسلمه ةالمرأ«فتاوي  -شيخ ابن عثيمين

 ] حكم ابراز نارضايتي از مصايب318[

 چيست؟، دشو ميناراضي ، حكم كسي كه هرگاه مصيبتي به او برسد س:

 :  مصيبت از چهار حالت خالي نيستند مردم به هنگام ج:
 حالت اول: نارضايتي. و اين خودش انواعي دارد:  

در اثر وقوع حوادث بر پروردگـار   انسانقلبي؛ به اين صورت كه  نارضايتي نوع اول:
خويش ناراضي شده و از تقدير او به خشم آيد. اين نـوع نارضـايتي حـرام و چـه بسـا      

 گردد. منتهي به كفر مي

﴿: فرمايد مي تعالىاهللا                      

                  ﴾ :۱۱[احلج[  

در ايمانشــان متزلــزل و  -پرســتند را در حاشــيه و كنــاره مـي  اهللا و بعضـي از مــردم «
شـوند و   اگرخير و خوبي به ايشان دست دهد به سبب آن آسوده خاطر مـي  -اند بمذبذ
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اينـان در دنيـا   ، گردنـد  برمـي  -بسـوي كفـر   -اگر بال و مصيبتي به ايشان برسد به عقـب 
 .»وآخرت زيان بارند

 ها همه حرام است. واويال گفتن و... اين، نوع دوم: نارضايتي زباني: مانند بد دعايي
پاره ، اعضا و جوارح: مانند زدن به صورت ي دادن نارضايتي به وسيلهنوع سوم: بروز 

 ها حرام و منافي صبر است. ي اين كندن مو و...كه همه، كردن يقه
حالت دوم: حالت دوم صبر و شكيبايي است كـه شـاعر درمـورد آن چنـين سـروده      

 است:  

تُهُ  ربُ مثلُ اسمه مرُّ مذاقَ بُه أحيل من     و الصَّ (العسللكنْ عواقُ
538F

1( 

 ».تر است اش از عسل شيرين ولي نتيجه، صبر همچو نامش تلخ است«
ها  مصايب و سختي ها را تحمل نموده و با نيروي ايمانش بر مرارت، شخص صابر

دانيم؛ زيرا اهللا  ورزد. اين همان چيزي است كه ما آن را واجب مي صبر و استقامت مي

﴿ دستور به صبر و حوصله داده است: تعالى          ﴾

 »صبر پيشه كنيد بي گمان اهللا با صابران است« ]۴۶[األنفال: 
پـس از   انسـان حالت سوم: رضايت و خوشنودي از مصيبت است؛ بدين صورت كه 

اي كه وجود و عدم آن برايش يكسان باشـد   به گونه، آيد وقوع مصيبت راضي به نظر مي
كند. اين حالت واجب نيست؛ بلكه مسـتحب   ل آن احساس ثقل و سنگيني نميو از تحم

 است.
بـه   انسـان حالت شكر و سپاس است و اين بهترين حالـت اسـت كـه     :حالت چهارم

، ي گناهـان  داند كه اين مصيبت كفاره چه او نيك مي، دهد وقت مصيبت از خود نشان مي
 شود.   هايش مي و احياناً سبب زياد شدن نيكي

هصلَّى امبر اكرم پي يبُ «فرموده است: وسلَّم علَيه  اللـَّ يبَةٍ تُصِ صِ نْ مُ ا مِ ـمَ رَ الْ فَّ لِمَ إِالَّ كَ سْ مُ

ا اللَّـهُ  هَ اكُ شَ ةِ يُ كَ وْ تَّى الشَّ نْهُ حَ َا عَ  )539F1(»هبِ

                                                            
 )2/158مدارج السالكين  ( -1
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هر مسلماني كه به بال و مصيبتي گرفتار شود حتي اگر خاري به بدنش فـرو رود اهللا  «
 ».دهد ي گناهانش قرار مي كفاره آن را تعالى

 )111 -2/109( مجموعه فتاوا و رسايل -شيخ ابن عثيمين

 ] حكم ناسزاگويي به زمان319[

   دارد؟ ناسزا گفتن به دهر و زمان چه حكمي س:

 شود:   بد و بيراه گفتن به زمان به سه قسم تقسيم مي ج:
ايـن جـايز اسـت؛ مـثالً     كه قصدش صرفاً خبردادن باشد نه مالمـت؛ و   اين قسم اول:

 يد: از شدت گرما يا سرما امروز كالفه شديم و... زيرا مدار اعمال نيت است.  گو مي
بدين صورت ، شخصي به زمان بد و بيراه گفته و آن را فاعل و خالق بداند قسم دوم:

ي امور از حالتي به حالتي ديگر تصـور نمايـد و ايـن شـرك اكبـر       كه زمان را چرخاننده
ا اين شخص با انتساب حوادث به طرف غير اهللا در واقع خـالقِ ديگـري را بـا    است. زير

 شريك قرار داده است.   تعالىاهللا 
يد و در عين حال معتقد است كه فاعـل  گو ميشخصي به زمان بد و بيراه  قسم سوم:

 چـون زمـان  ، كنـد  است؛ ولي باز هم اقدام به ناسزا گويي عليه زمان مـي  تعالىاصلي اهللا 
زيرا منافي با صـبر اسـت. البتـه    ، است براي امور ناپسند. اين قسم نيز حرام استظرفي 

ناسـزا   تعـالى زيرا ايـن شـخص مسـتقيماً بـه اهللا     ، باشد موجب خروج از دين اسالم نمي
   گردد. ناسزا بگويد كافر مي تعالىچنانچه مستقيماً به اهللا ، يدگو مين

 )198 -1/197( مجموعه فتاوا و رسايل -شيخ ابن عثيمين

 ] حكم شوم دانستن منزل 320[

گزيند و از قضا در اين منزل دچار امراض و باليا  شخصي در منزلي سكونت مي س:
آيـا بـراي   ، كنند اش اين منزل را بدشگون تصور مي گردد. به همين دليل او و خانواده مي

 اين شخص جايز است كه منزل مذكور را ترك نمايد؟  
                                                                                                                                                       

 )2572) و مسلم  (5640بخاري  ( -1
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سواري ها و زنان وجـود دارد. بنـا بـر حكمـت حـق      ، منازلبديمني در بعضي از  ج:
شـوند. بنـابراين فـروختن چنـين      اشيائي سبب ضرر يا از دست رفتن منتفعتي مـي  تعالى

 منزلي و منتقل شدن به منزل ديگري بدون اشكال است. 

هصلَّى رسول اكرم  : يفِ « :فرموده استوسلَّم علَيه  اللـَّ ةٍ ثَ مُ يفِ ثَالَ ؤْ ـ الشُّ سِ وَ الْ رَ ـفَ أَةِ الْ رْ مَ

ارِ  الدَّ  )540F1(»وَ

 ».  زن و خانه، اسب در سه چيز است در شومي«
 انسـان  هرگـاه بنـابراين  ، ها و خانه ها بد شگوني دارنـد  زن، پس بعضي از سواري ها

چنين چيزي را احساس كند بايد آن را تقدير الهي بداند وخودش را قانع كند كـه قطعـاً   
 ي ديگري منتقل شود.   ضا نموده كه او به خانهاقت تعالىحكمت اهللا 

 )71 -1/70( المجموع الثمين -شيخ ابن عثيمين

 انسانبر » كراماً كاتبين«ي تعيين فرشتگان  ] فلسفه321[

عالم به تمام اشـيا و موجـودات اسـت پـس حكمـت و       تعالىكه اهللا  با وجود آن س:
 يست؟  چ انسانبر » كراماً كاتبين«ي تعيين فرشتگان  فلسفه
ييم كه حكمت چنين مسايلي گاهي قابل درك است و گاهي قابل گو ميدر پاسخ  ج:

دانيم.  را نمي ها آنزيرا بسياري از چيزها وجود دارند كه ما حكمت وجود ، درك نيست

﴿ فرمايد: مي تعالىمثالً؛ اهللا                         

        ﴾ :۸۵[اإلسراء[  

بگـو روح چيـزي    - كـه چيسـت   - پرسـند  ي روح مي درباره - محمد اي -و از تو «
 .»اندكي به شما داده نشده استدانش جز ز ااست كه تنها پروردگارم به آن آگاه است و 

: پرسـد  گـري از مـا مـي    رسـش به فرض مثال پ، شما اين مخلوقات را در نظر بگيريد 
را  انساناالغ را به صورتي ديگر و ، شتر را به اين صورت تعالىحكمت چيست كه حق 

                                                            
 ) با الفاظ متقارب.2225) و مسلم  (2858بخاري  ( -1



   

 763 فتاوي علماء البلد الحرام
 

هـاي متفـاوت    حكمت از اين صـورت ، اسب و االغ آفريده است، به غير از صورت شتر
 چيست؟  

ي  همان گونـه كـه از فلسـفه    .واقعاً حكمت اين نوع مسايل براي ما قابل درك نيست
سـه ركعتـي بـودن نمـاز مغـرب و دو      ، عصر و عشـاء ، عتي بودن نمازهاي ظهرچهار رك

ي بسـياري از امـور    بدين ترتيب مشخص شد كه فلسفه. ركعتي بودن نماز فجر ناآگاهيم
 .خلقتي و شرعي بر ما پنهان است

ي برخـي   كوشش براي پيدا كردن فلسـفه : يمگو ميچنين است ، پس وقتي كه مسئله 
اگـر او بخواهـد از   ، دارد تعـالى بستگي به تفضل و عنايت حق ، رعاز امور آفرينش و ش

كند و اگـر خواسـت    ي آن را براي ما آشكار مي روي فضل و احسانش حكمت و فلسفه
 .  شود چنين نبود و به آن دست نيافتيم هيچ چيزي از ما كم نمي تعالىاهللا 

كرامـاً   -هـاي  رشـته ف تعـالى چيست كـه اهللا  ، گرديم فلسفه مجدداً به پاسخ سؤال برمي
 را بر ما مقرر فرموده است؟  -كاتبين

نهايت محكـم   تمام اشيا و مخلوقات را بي تعالىحكمت از اين كار اين است كه حق 
نگهباناني مقـرر فرمـوده   ، زادگان و منظم آفريده است تا جايي كه برافعال و سخنان آدمي

عـالم   تعـالى در حالي كـه اهللا  ، ندكن است كه تمام اعمال و اقوالشان را نوشته و كنترل مي
ليكن همه اين كارها بخاطر نظم بخشيدن به نظـام كائنـات اسـت تـا     ، به تمام اشيا است

 .نهايت محكم و منظم است همه بدانند كه اين جهان بي
 )348، 347( ص. فتاواي عقيده -شيخ ابن عثيمين



 

 

 :باب دوم
 فتوا و اجتهاد



 

 ] شرايط فتوا و اجتهاد1[

 رسند؟ نان در چه شرايطي به مقام فتوا و اجتهاد ميجوا س: 

اجتهاد داراي شرايطي است و هر كسي حق ندارد كه اقـدام بـه فتـوا كـرده و در      ج:
كه شايستگي چنين كـاري را پيـدا كـرده و تـوان شـناخت       مگر آن، مسايل اظهار نظركند
، وق و مفهـوم منط، ناسخ و منسوخ، صحيح و ضعيف، نص و ظاهر: داليل را داشته باشد

و بـه اقسـام   . را به خوبي تشـخيص بدهـد  ... مجمل ومبين و، مطلق و مقيد، خاص وعام
 .آراي علما و فقها و حفظ نصوص و فهم آن مسلّط باشد، فقه

گمان تصدي منصب فتـوا بـدون از كسـب اهليـت آن گنـاهي بـزرگ و سـخني         بي 
 ناآگاهانه است.  

﴿: د داده استدر مورد اين افراد چنين وعي تعالىاهللا          

                          

          ﴾ :١١٦[النحل[  

رود به دروغ مگوييـد: ايـن حـالل اسـت و آن      مي به خاطر چيزي كه تنها بر زبانتان«
رســتگار ، كــه بــر اهللا دروغ ببندنــد بنديــد كســاني و در نتيجــه بــر اهللا دروغ مــي، حــرام

 .»گردند نمي

تَاهُ «در حديث نيز آمده است:  فْ نْ أَ ىلَ مَ هُ عَ مُ انَ إِثْ لْمٍ كَ ِ عِ ريْ تِيَ بِغَ نْ أُفْ  )541F1(»مَ

كنند گناهشان بـر مفتيـان    يان بي علم دريافت ميكساني كه جواب فتوايشان را از مفت«
 ».است

 )72، 73( ص -اللؤلؤالمكين -شيخ ابن جبرين

 ] اجتهاد و شرايط مجتهد2[

                                                            
-1/126)، حـاكم  ( 53)، الفاظ از ابوداود است، ابن ماجـه  ( 3657) ابوداود  (365-2/321مسند احمد  ( -1

عليـه در   رحمه اهللا) حاكم اين حديث را تصحيح كرده و ذهبي نيز با وي موافق است. شيخ آلباني 436
 قرار داده است.» حسن«صحيح ابوداود حديث مذكور را 
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 دارد و مجتهد بايد داراي چه شرايطي باشد؟ اجتهاد از ديدگاه اسالم چه حكمي س:

 تعريف اصطالحي اجتهاد: تالش در جهت ادراك حكم شرعي با در نظر گرفتن ج:
زيرا اهللا ، داليل شرعي آن. اجتهاد بر كسي كه توان و صالحيت آن را دارد واجب است

﴿ فرموده است: تعالى            ﴾ »دانيد از اهل  اگر نمي

 .»بپرسيد -علما -ذكر
داراي علم و وسـعت   اصول و اقوال ائمه و علما، ولي مجتهد بايد در نصوص شرعي

زيـرا بعضـي از مـردم كـه     ، نظر باشد تا با نصوص شرعي و اصول مسلّم مخالفت نكنـد 
ي علم هستند و جز اندكي دانش به آنان داده نشده خود را در مقام مجتهد  صرفاً جوينده

ي احاديـث ديگـر    كننـد كـه بـه وسـيله     بيني بر احـاديثي عمـل مـي    دهند. لذا مي قرار مي
دهنـد كـه بـه اجمـاع      اند. گاهي احاديثي را معيار قرار مـي  ا منسوخ شدهتخصيص شده ي

بايـد  ، اطـالع اسـت   بـي ، اما اين مسكين از اجماع مذكور، علما بر ظاهرشان حمل نيستند
 اند. گفت كه چنين افرادي بسيار خطرناك

مجتهد بايد به داليل شرعي و اصول مسلّم عالم و آگـاه باشـد كـه در ايـن صـورت      
 ي اسالم سالم بماند. به استنباط احكام پرداخته و از مخالفت با اجماع علما تواند مي

تواند اجتهاد كنـد. از طرفـي    اگر شخصي واقعاً شرايط مذكور را احراز كرده باشد مي
تواند تنها در يك باب از ابواب علم و يـا تنهـا در    پذير است و شخص مي اجتهاد تجزيه

 شد.  يك مسئله از مسايل علم مجتهد با
 فتوا با امضاي شيخ ابن عثيمين.

 هاي اجتهاد و فتوا براي افراد ذيصالح باز است. ] دروازه3[

يـا در ايـن   ، ي بـاز اسـت  انسـان اي هر بر ميهاي اجتهاد در احكام اسال آيا دروازه س:
 را احراز كند. ها آنشرايط خاص وجود دارد كه شخص بايد ، مسئله
 كه دليلي واضح در اختيار داشته باشد؟ دهد بدون آنتواند فتوا ب ي ميانسانآيا هر  -
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ىلَ «حديث:  - مْ عَ كُ ؤُ رَ ـأَجْ ىلَ النَّارِ الْ مْ عَ كُ ؤُ رَ تْيَا أَجْ اي قرار دارد؟ و معناي  در چه رتبه »فُ

 آن چيست؟  
فرد ذيصـالح كسـي اسـت    ، ي اجتهاد پيوسته براي افراد ذيصالح باز است دروازه ج:

مثالً مسلّط به آيات و احاديث و قادر بـه درك  ، تيار داشته باشدكه لوازم اجتهاد را در اخ
اين دو منبع اساسي و آگاه به روش استدالل بوده و مراتب احاديث و مواضع اجمـاع را  

حق ندارد كه تنهـا بـا رأي و نظـر     انساندانسته و به لغت عربي تسلطّ كافي داشته باشد. 
بلكه بر او الزم است كـه از داليـل   ، دهد شخصي خويش اظهار نظر كرده و به مردم فتوا

ي استداللي آنان كمك جسته و سـپس اقـدام بـه     شرعي و اقوال علما و نظريات و شيوه
 فتوا كند. 

ىلَ «حديث  مْ عَ كُ ؤُ رَ ـأَجْ ىلَ النَّارِ الْ مْ عَ كُ ؤُ رَ تْيَا أَجْ   )542F1(»فُ

 »دارد يبيشتر نيزجرأت جهنم آتش بر دارد بيشتري جرأت دادن فتوا به كه كسي«
جعفـر   در سنن خود از عبيداهللا بـن ابـي   را عبداهللا ابن عبدالرحمن دارمي اين حديث 

تـابعي اسـت و نـه    ، زيـرا عبيـداهللا مـذكور   ، مصري بصورت مرسل روايت كـرده اسـت  
  هـ) هستند.136( صحابي. ايشان متوفاي سال

 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وسلم.
 )5/17 ( ا و افتافتاواي انجمن دايمي مباحث علم

 ] مجتهد و غير مقلد كيست؟4[

يند: از هيچ مـذهبي از  گو مياينان ، ي عدم تقليد ظهور كرده در بين جوانان پديده س:
كنيم؛ بلكه خودمان مانند مجتهـدين اجتهـاد كـرده و عمـل      مذاهب چهار گانه تقليد نمي

 كنيم. كنيم و به اجتهادات آنان مراجعه نمي مي

                                                            
؛ فان عبيد اهللا هذا من اتباع و هذا اسناد ضعيف إلعضاله) شيخ آلباني گويد: 157-(روايت دارمي -1

هـ) فبينه و بني النبي صلی اهللا عليه وسلم واسطتان او اكثر، سلسلة الضعيفة ١٣٦التابعني مات سنة  (

  ١٨١٤شامره 
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كه صالحيت اجتهاد  نسبت بعضي از مردم پسنديده نيست؛ ولي كساني اين ادعا به ج:
دارند ادعاهايشان قابل قبول است. بنابراين بر مردم واجب نيست كه از شخص و مذهب 

ي چهار گانه واجب اسـت سـخنش    خاصي تقليد كنند و هر كس بگويد كه تقليد از ائمه
البتـه بـر جوينـدگان علـم الزم     ، واجب نيست، زيرا تقليد از ائمه، خطا و ناصواب است

هـاي آن بزرگـواران    ي اربعه و علماي ديگر استفاده كنند و كتاب است كه از سخنان ائمه
طالب علمي موفق اسـت  ، نموده و استدالل آنان را پيرامون مسايل مطالعه كنند  را مطالعه

 برده و استفاده كند.  كه از اين موارد بهره
تواند پا در ميدان اجتهاد گذاشته و اجتهاد كنـد بلكـه    نميكسي كه توان اجتهاد ندارد 

موظف است از فقهـا سـؤال نمايـد و راه آمـوختن و تحصـيل فقـه را ادامـه دهـد و از         
كه صالحيت صدور فتوا را حاصـل كنـد و راه و روش    ارشادات علما استفاده كند تا اين

را داشته باشـد و در   علما را بياموزد و توان تشخيص احاديث صحيح از روايات ضعيف
اصول الفقه و مواردي را كه علما دانستن آن را بـر اهـل   ، الحديث اين مسير بايد مصطلح

 در مسايل اختالفي را داشته باشد.، اند بياموزد و توان ترجيح علم الزم دانسته
توانـد بـا آن    مواردي را كه علما بر آن اجماع دارند حكمش واضح است و كسي نمي

توان تحقيق و  و در مواردي كه اهل علم در مورد آن اختالف نظر دارند مي ،مخالفت كند
 جستجو نمود.  

ما موظف هستيم مسايل اختالفي را به حكم اهللا و رسولش ارجاع دهيم. آن گونه كه 

﴿ فرموده است: تعالىاهللا                        

     ﴾ :۵۹[النساء[ 

آن را به سوي اهللا و رسول برگردانيد؛ اگر به اهللا و ، پس اگر در چيزي اختالف كنيد«
 »روز آخرت ايمان داريد

﴿ فرموده است: تعالىاهللا                 ﴾ :۱۰[الشوری[  

 .»پس فيصله كردن او حواله به اهللا است، و آنچه در آن اختالف كرديد«
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كنند سخت در اشتباه هستند بلكـه ايـن    كساني كه توان اجتهاد را ندارند و اجتهاد مي
افراد بايد مسير تحصيل علم را ادامه دهند و در اين راه زحمت بكشند و روش علمـا را  

 در پيش گيرند.
صلَّى سيرت پيامبر ، دستور زبان عربي، لغت عربي، فقه، اصول، اين افراد بايد حديث

ه  و تاريخ اسالم را بياموزند.   علَيه وسلَّم اللـَّ
از اين علوم در مسايل اختالفي كمك بگيرند و در كنار آن از منهج علمـاي گذشـته    

را در  هاي اهـل علـم اسـتفاده نمـوده و فتـواي علمـا       فاصله نگيرند و از سخنان و كتاب
مسايلي كه به نظر آنان راجح است مؤيد اقوال خود قرار دهند. يا برعكس مسايلي كه به 
نظر آنان مرجوح است باز هم اقوال علما را در تأييد قول خود ذكر نماينـد. بـر علمـاي    

 گذشته دعاي رحمت و مغفرت بفرستند.
و در جسـتجوي  تنها راه موفقيت براي طالب علوم ديني كه مخلصـانه گـام بردارنـد    

حقيقت باشند همين راه است نه اين كه طالب علم مغرور باشد و راه تكبـر را در پـيش   
 گيرد.

 )161، 160(، )47( ي بحوث اسالمي مجله -شيخ ابن باز

 ] آداب آموختن مسايل فقهي و ديني5[

اي را از يك فقيه سؤال كرده و سپس  شوند كه مسئله چه بسا افرادي مشاهده مي س:
شوند. جنابعالي در ايـن بـاره چـه     الم ديگري رفته و عين مسئله را از وي جويا مينزد ع

 نظري داريد؟
ولـي ايـن شـيوه    ، دهنـد  افتد و افرادي اين كار را انجام مـي  اين امر زياد اتفاق مي ج:

بايد عالمي را كه به او اعتماد دارد براي دريافت فتواهايش انتخاب  انساننادرست است. 
زيرا مراجعه به مفتيان ، جو نزد عالم ديگري نرود و آن بسنده كند و براي پرسنموده و به 

كـه   هرچنـد ، شـود  و علماي متعدد در مسايل اجتهادي موجب نگراني و سرگشتگي مـي 
 نيز متفاوت است. ها انساندرك و فهم 
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و تواند به يكي از انديشمندان ديني كه به او اعتماد دارد مراجعه نموده  مي، فرد عامي
و براي اين كار يك عـالم را انتخـاب كنـد و ايـن     ، اش را از او جويا شود مسايل روزمرّه

براي سالمتي دين او بهتر است و اتفاقاً همين چيز از افراد عامي مطالبه شده است. البتـه  
بلكه ، كسي كه استعداد شناخت راجح از مرجوح را دارد تنها به سؤال كردن بسنده نكند

بحث و جستو نمايد تا به آنچه كه نـزد او راجـح اسـت دسـت     ، ل علمكالم اه براساس
       يابد.
 ).22-1/21( سلسله جلسات علمي شيخ فوزان -اهللا دين التفقه في -شيخ فوزان 

 تهيه: عبدالكريم المقرن و حمود المطر

 ؟تواند فتوا بدهد آيا مي، ناآگاه است ها آنكه ناقل اقوال علماست و از داليل  ] كسي6[ 

بنده از طالب علوم ديني هستم و چه بسا مسايلي در موضوع عبادات و غيـره از   س:
را  هـا  آندانم چون يا از استادانم پاسخ  را به خوبي مي ها آنشود كه پاسخ  من پرسيده مي

ي دليل پيرامون آن مسـايل   ولي ارايه، ام هاي فتوا خوانده كه خودم در كتاب ام يا اين شنيده
ي علـم   شوم. جنابعالي طلبـه  ت. گاهي در ترجيح مسايل دچار مشكل ميبرايم سخت اس

 كنيد؟ را چگونه توجيه مي
مراجعه كننده را به عالم ديگري كـه از تـو بهتـر    ، جز با بصيرت و دانش فتوا مده ج:

كني عالمي بهتر از تو نباشـد از او   است راهنمايي كن و چنانچه در شهري كه زندگي مي
 فتوايت را صادر كن.، پس از بررسي دقيق و اطمينان از حقيقت درخواست مهلت كن و

كنم كه در توجيـه طـالب    به خاطر اين سؤال و سؤاالت ديگر به مدرسين توصيه مي
را به محكم كاري و شـتاب نكـردن    ها آنپيرامون اين امر خطرناك بيشتر عنايت كرده و 

بدين صورت كه اگـر  ، باشند در امر فتوا تشويق كنند. خود مدرسين الگويي براي طالب
ي تجديـد   ي تدريس را متوقف كرده و وعـده  ادامه، در اثناي درس دچار مشكلي بشوند

كه طالب اين عـادت را از اسـتاد بـه     تا اين، نظر را در يكي دو روز بعد به طالب بدهند
 ارث برده و در فتوا و صدور حكم عجله نكنند.
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مورد سؤال قرار گرفت به مسايل انـدكي پاسـخ   كه  اهللا عليه هنگامي هامام مالك رحم 
دانم. عالوه از امام مالـك   را نمي ها آنشماري را برگرداند و گفت: پاسخ  داد و مسايل بي

 كردند. اهللا عليه علماي ديگر نيز اين كار را مي رحمه
ارزش طالب علم اين است كه در افتا و صدور حكم شتاب به خرج نداده و آنچه كه 

 دانم. داند بگويد: نمي ميپاسخش را ن
بايـد الگـوي خـوبي در     هـا  آن، رسالت مهمي را بر دوش دارنـد ، مدرسين و استادان

و يكي از عادات نيكو اين است كه طالب علم بايستي بـه  ، اخالق و اعمال طالب باشند
كه دليل مسئله را فهميده  و تأخير صدور فتوا عادت داشته باشند تا اين» دانم نمي«ي  كلمه

 و حكمش را باز شناسند و از فتواي ناآگاهانه و گستاخانه پرهيز كنند.
 ).174-173( ) ص47( ي بحوث اسالمي مجله -شيخ ابن باز

 ] آيا صدور فتوا بايد گروهي باشد؟7[

، ي ذيل چيست؟ مسايل جديد پيچيده و شبكه وار است ي مقوله رأي شما درباره س:
روهي متخصص و هيأتي علمـي صـادر شـود كـه     بنابراين الزم است كه فتوا از طرف گ

متخصصان مختلف در آن گرد هم بيايند و فقيه يكي از آنان باشـد. ايـن گـروه جوانـب     
 كند. مشكل و وضعيت پيش آمده را بررسي و سپس برايش حكم صادر مي

فتوا همواره بر داليل شرعي متمركز است و البته اگر به صورت جمعي و گروهي  ج:
شـود كـه عـالم و فقيـه      شود. ولي باز هم اين امر باعث نمي تر و بهتر ميصادر شود كامل

 هاي خود از افتا خودداري كند. مطابق دانسته
 ).117( ) ص32( ي ي بحوث اسالمي شماره مجله -شيخ ابن باز

 ي چهار گانه  ] عوامل اختالف ائمه8[

مهـم اهللا  رح( احمـد و ابوحنيفـه  ، شـافعي ، اسباب اختالف اماماني چـون مالـك   س:
 ) را بيان كنيد.تعالى

 احلمد هللا وحده والصالة و السالم عيل رسوله و آله و صحبه و بعد: ج:
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هاي زيادي بـه   اختالف علما و فقها اسباب و عوامل زيادي دارد و در اين زمينه كتاب

از شـيخ ابـن تيميـه     رفع املالم عن ائمة األعـالم)(ي تحرير در آمده است. از قبيل:  رشته

اإلنصاف (، از عبدالرحمن اسنوي التمهيد يف ختريج الفروغ عيل االصول)(اهللا عليه  هرحم

، از علـي خفيـف   أسباب اختالف الفقهاء)(، از ولي اهللا دهلوي يف بيان أسباب اإلختالف)

تـي أوجبـت اخلـالف)( بدايـه (از عبـداهللا بـن سـيد و     االنصاف يف التنبيه عيل االسـباب الّ

كه ابتدا ايشان محل اتفاق و محل اختالف را بيان نموده آنگاه منشأ از ابن رشد  املجتهد)

 كنيم: كند. برخي از اين عوامل را براي خواننده بيان مي اختالف را ذكر مي
 ي ) در آيهقُرُوء( مشترك بودن لفظ در دو معني يا بيشتر از آن. مانند لفظ -1

﴿              ﴾ :۲۲۸[البقرة[ 

و يا سـه بـار پـاك    ( بعد از طالق) به مدت سه بار عادت ماهانه( و زنان مطلقه بايد«
 .  »عده نگهدارند)( شدن از حيض) انتظار بكشند

رود؛ از اين رهگـذر   ) هم براي حيض و هم براي طهر بكار ميقُرُوء( در اين آيه لفظ
انـد:   طهر عده نگه دارد و برخي ديگر گفته براساس، مطلقهاند: كه زن  برخي از ائمه گفته

اش را سپري كند. هر فقيهي براي اثبات نظر خود داليلي دارد كه  حيض عده براساسكه 
 كند. معناي مورد نظرش را تعيين مي

مانند ، كنند تعارض داليل. علما در ترجيح يا جمع بين داليل اختالف نظر پيدا مي -2
نهي از نشسـتن  «و حديث » اندن نماز نفل بعد از نماز عصر تا غروبنهي از خو«حديث 

فقها در اجراي اين دو حديث در حق كسي كه » در مسجد قبل از خواندن تحية المسجد
اي احاديث نهي از نماز نفلـي   عده، شود اختالف دارند در اوقات ممنوعه وارد مسجد مي

اند و  اديث تحية المسجد را مقدم دانستهاي ديگر اح در اين اوقات را مقدم دانسته و عده
 هر گروهي داليلي براي ترجيح آنچه كه برگزيده در اختيار دارد.

از موارد اختالف: اين است كه حديث به يكي از ائمه برسد و به امامي ديگر نرسـد.   
از موارد اختالف: اختالف نمودن در مورد منسوخ بودن حكمي و يا عدم نسـخ. الزم بـه   
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كه در اين فتوا گنجايش توضيح بيشتري نيست و اگـر شـما دانشـجو هسـتيد      ذكر است
 هاي فوق مراجعه نماييد. توانيد به كتاب مي

 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.، و باهللا التوفيق
 )22/5( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ] اختالف علما در فتوا9[

 ي در چه وقتي معتبر و قابل قبول است؟  اختالف در مسايل دين - س:
 در تمام مسايل با هم اختالف دارند؟   ي امت اسالمي آيا ائمه-
 يا تنها در مواضع معيني اختالف دارند؟ -

اختالف علماي اسالم اگر نشأت گرفته از اجتهاد باشد ضرري را متوجه فرد غيـر   ج:
   ،كند صائب نمي

هصلَّى  زيرا رسول اكرم مَ «فرموده است: وسلَّم لَيه ع اللـَّ كَ ا حَ ـإِذَ مَّ الْ دَ ثُ تَهَ اجْ اكِمُ فَ حَ

انِ  رَ هُ أَجْ لَ ابَ فَ رٌ ، أَصَ هُ أَجْ لَ أَ فَ طَ مَّ أَخْ دَ ثُ تَهَ اجْ مَ فَ كَ ا حَ إِذَ  )543F1(»وَ

باشد دو ثواب دارد و اگر در اجتهادش بـه خطـا بـرود     درستمجتهد اگر اجتهادش «
 ». يك ثواب دارد
آشكار بشـود واجـب اسـت كـه از رأي     ، قت حقيقت براي مجتهد خاطيليكن هر و

 خود برگشته و از حقيقت پيروي نمايد.
آيد نبايد سبب اختالف  در مسايل فرعي پيش مي اختالفي كه بين علماي امت اسالمي

و خطرنـاكي بـدنبال خواهـد     و دوگانگي قلوب بگردد چه اختالف قلوب مفاسد بـزرگ 
 داشت.

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                        

   ﴾ :۴۶[األنفال[  

                                                            
 )7352(  بخاري -1
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رود و  سست شده و نيرويتان تحليل مـي ، با هم نزاع و كشمكش نكنيد كه در نتيجه«

 .»با صابران است تعالىصبر كنيد؛ زيرا اهللا 
شـود اخـتالف علماسـت     همواره نقل و بيان شـده و از آن صـحبت مـي    اختالفي كه

پيرامون مسايل فقهي و در شريعت اسالمي تنها همين اخـتالف قابـل قبـول اسـت. امـا      
كنند اصـالً قابـل قبـول نيسـت.      اختالف عوام الناس كه هيچ مسئله و دليلي را درك نمي

 ديني به علما مراجعه كنند. بنابراين بر عوام واجب است كه براي دريافت ضروريات 

﴿ فرموده است: تعالىاهللا               ﴾ :۴۳[النحل[  

  »دانيد از علما بپرسيد اگر نمي«
 اما آيا در تمام مسايل اختالف وجود دارد؟

ماعي هستند و بـه  بلكه برخي از مسايل اج، پاسخ اين است كه قضيه اين طور نيست
شود و صرفاً در برخي مسـايل اجتهـادي بـه     ديده نمي ها آنفضل الهي هيچ اختالفي در 

ي نصوص كتاب و  تر بودن برخي از علما از برخي ديگر درباره علت اجتهادات و يا عالم
 سنت اختالفاتي پديد آمده است. ليكن در مسايل كلي اختالف بسيار اندك است.

 خ ابن عثيمينفتوا با امضاي شي

 گيري در برابر اختالفات حزبي و گروهي ] موضع10[

ها چه موضعي بايد در پيش  اي احزاب و تشكل در برابر اختالفات فرقه، مسلمان س:
 بگيرد.  
هـا   دوستي، بر او الزم است از حق و رهنمودهاي كتاب و سنت دنباله روي كرده ج:

و مذهبي كه مخالف حق باشد   ر فرقهكتاب و سنت بوده و از ه براساسهايش  و دشمني
 خود را تبرئه نمايد.

دين اهللا يكي است و آن همان صـراط مسـتقيم و پرسـتش خـالق يكتـا و پيـروي از       
هصلَّى  رسول اهللا است. پس آنچه كه بر هر مسلماني واجـب و ضـروري   وسلَّم علَيه  اللـَّ

و بـر آن پايـدار بمانـد. و حـق      ست كه حق و حقيقت را بر خود الزم گرفتـه  است اين ا
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چيزي نيست جز اطاعت از اهللا و شريعت محمدي. بنابراين هـر مـذهب يـا حزبـي كـه      
مخالف اين منهج باشد بايد از او دوري گزيد و پيروان آن مذهب و حزب را با اسـلوبي  
صحيح و مفيد و توأم با مهرباني و مالطفت بسوي حق دعـوت نمـود و حقيقـت را بـر     

 ر كرد.ايشان آشكا
 )158، 5/157( مجموعه فتاوي و مقاالت متنوعة -شيخ ابن باز

 ] در مقابل مشاجرات و اختالفات علما چه موضعي بايد گرفت؟11[

ي فقه هسـتم و طبعـاً بـا مسـايل اختالفـي زيـادي روبـرو         بنده دانشجوي رشته س:
لمـاي  شوم و چه بسا قول راجح را در بعضي از مسايل بـرخالف فتـواي برخـي از ع    مي

كنـيم   كنم كه در برخي از مسايل كه به آن عمـل مـي   يابم. همچنين مشاهده مي كنوني مي
كـنم. شـما    بنابراين احساس سرگرداني و بالتكليفي مـي ، اصوالًقول راجحي وجود ندارد

 گيريم چه كار كنيم؟ كه مورد سؤال قرار مي بفرماييد در خصوص اين مسايل هنگامي
بلكه براي هر كسي كه اختالف ، آيد نشجويان فقه پبش نمياين سؤال تنها براي دا ج:

ولي حقيقت اين اسـت كـه اصـالً در آن    ، كند ممكن است پيش بيايد علما را مشاهده مي
مسايل اختالفي علما را مشـاهده   هرگاه انسانزيرا ، جاي تشويش و نگراني وجود ندارد

كه از ديد او بـه حـق و صـواب     اي پيروي كند كه از نظريه اي ندارد جز اين كند چاره مي
تر است. مثال او مانند شخص بيماري اسـت كـه دو پزشـك درمـورد بيمـاري او       نزديك

كند كـه از نظـر او    ي پزشكي عمل مي حال اين بيمار بر نظريه، كنند اختالف نظر پيدا مي
 تر است. بهتر و راجح

در اين صورت ، نتوانستيم قول يكي از دو عالم را بر ديگري ترجيح دهيم چنانچه
تر است.  شود زيرا به احتياط نزديك عمل مي» أشد«اند كه بر قول  برخي از علما گفته

گيري  شود چه يسر و آسان عمل مي» -تر آسان-أيسر«اند كه بر قول  ي ديگري گفته عده
بين اين  انساننيز گفته شده كه در چنين صورتي ، دارد در شريعت اسالمي، اصل و ريشه

است كه به قول  ار است و به هر يكي كه بخواهد چنگ بزند. ولي راجح اينوآن مخت
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بدليل ، ي آسان گيري دين اسالم است زيرا اين كار موافق با قاعده، عمل كند» أيسر«

﴿ :تعالىگفتار اهللا            ﴾ :۱۸۵[البقرة[ 

 .»گيري كند خواهد بر شما سخت  خواهد و نمي شما را مي آساني تعالىاهللا «

﴿            ﴾ :۷۸[احلج[ 

 .»در دين بر شما سختي نكرده است تعالىاهللا «

هصلَّى  پيامبر اكرم وا«فرموده است:  علَيه وسلَّم اللـَّ ُ رسِّ ال تُعَ وا وَ ُ گيريـد  آسان ب« )544F1(»يَرسِّ

 »دگيرينو سخت 
كه خالف اين اصل بـه اثبـات برسـد.     برائت ذمه است مگر اين، ي كلي اصل و قاعده

توانند بـه حـق و حقيقـت     شود كه خودشان مستقيماً نمي اين قاعده براي كساني اجرا مي
توانند مسايل را از روي داليـل شـرعي    پژوهان كه مي دست يابند. اما كساني چون دانش

ترين قول را از ميان اقـوال   ارزيابي قرار دهند بر آنان الزم است كه صحيح مورد بحث و
 اختالفي اختيار نمايند.

 ). 47-45( ) ص5( ةكتاب الدعو -شيخ ابن عثيمين

 ] بر مفتي واجب است كه اشتباهش را پس بگيرد12[

دهـد. پـس از مـدتي متوجـه      گيرد و فتوا مي يكي از مفتيان مورد پرسش قرار مي س:
 چه كار بايد بكند؟، شود كه فتوايش درست نبوده مي

فتوايش را اصالح نموده و صـراحتاً  ، بر او الزم است كه به حق و صواب برگشته ج:
گونه كـه عمـربن خطـاب رضـي اهللا عنـه       همان، بگويد كه در فتوايش اشتباه كرده است

باز معمول بوده حق ديرينه است يعني پذيرفتن حق از دير« )545F2(»احلق القديم«چنين گفت: 

 ».است و بايد چنين باشد

                                                            
 )69بخاري  ( -1
 )20324، 20159»  (الكبري«) و بيهقي در 4/206/207سنن دارقطتي  ( -2



   

 777 باب دوم: فتوا و اجتهاد
 

پس بر مفتي خاطي الزم است كه به حق رجوع كرده و فتـوايش را اصـالح نمايـد و    
اكنون حقيقت و صـواب ايـن گونـه    ، ام ام ولي اشتباه كرده بگويد: چنين و چنان فتوا داده

 است. اين كار نه تنها برايش اشكال ندارد بلكه بر او واجب است.
هصلَّى  ه در مورد گرد افشاني و تلقيح درختان خرما از پيامبرك هنگامي وسلَّم علَيه  اللـَّ

يْئًا[ ايشان در جواب فرمودند:، سؤال كردند لِكَ شَ نِي ذَ غْ ا أَظُنُّ يُ كنم اين كار  گمان نمي« ]مَ

 سپس مردم به اطالع ايشان رساندند كه عدم گرد افشـاني موجـب  ». اي داشته باشد فايده
هصلَّى  شود. رسول اهللا عدم باروري درخت خرما مي ه   اللـَّ لَيـع  لَّم سـبالفاصـله سـخن   و

 اش را چنين اصالح كرد: قبلي

وينِ بِالظَّنِّ « ذُ اخِ ؤَ نّا فَالَ تُ نَنْتُ ظَ نْ ، إِنَّامَ ظَ مْ عَ تُكُ ثْ دَّ ا حَ كِنْ إِذَ لَ نْ  اللَّـهِ وَ إِينِّ لَ ؛ فَ وا بِهِ ذُ يْئًا فَخُ شَ

ىلَ أَكْ  بَ عَ ـهِ ذِ لَّ  اللَّ جَ زَّ وَ   )546F1(»عَ

كنم  يي كه ميها آنپس شما به گم، فايده است) كه گرد افشاني بي( صرفاً گمان كردم«
زيرا هرگز بـر اهللا دروغ  ، ليكن هرگاه از اهللا برايتان گفتم بدان عمل كنيد، ام نكنيد مؤاحذه

 .سپس به آنان دستور داد كه گرد افشاني كنند)( »يمگو مين
مسئله) ميراث بـرادران پـدري و مـادري را از    ( همچنين سيدنا عمر رضي اهللا عنه در

ميت ساقط كرد و سپس برادران پـدري و مـادري را در بـردن ارث بـا بـرادران مـادري       
(شريك گردانيد.

547F

2(   

                                                            
 ).2361مسلم  ( -1

شوهر، مادر و تعدادي برادر مـادري   ،كند و بعد از خود مشتركه بدين صورت است: زني فوت مي مسئله -2
گذارد. قاعـدتاً: شـوهر نصـف، مـادر سـدس، و بـرادران        و يك يا چند برادر پدري يا مادري بجاي مي

به مانـد تـا بـه علـت عصـ      برند و چيزي براي برادران پدري و مادري باقي نمي مادري ثلث ميراث را مي
تواننـد اسـتدالل كننـد كـه حـداقل در بـرادر بـودن         بودن آن را ببرند. ولي برادران پدري و مادري مـي 

مادري با برادران مادري ميت شريك هستيم هر چند كه برادر پدري وي نيستيم، پـس بايـد در سـهميه    
 اين مسئله محل نزاع علماست.برادران مادري شريك باشيم. 
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داند كاري پسـنديده   ي عالم و مجتهد به آنچه كه آن را حق و صواب مي پس مراجعه
مؤمنان نيز همين بوده است. و اين كار نه تنها ايرادي را بر او وارد است و روش علما و 

كه بعضي از افراد جاهل  هرچند، باشد ي فضيلت و قوت ايمان او مي كند بلكه نشانه نمي
 دانند. اين را عيب مي

 )173-172( ) ص47( ي بحوث اسالمي مجله -شيخ ابن باز

ي چه  گري بشود... مسئوليت آن بر عهده] اگر عمل بر فتواي مفتي متضمن ضرر بر دي13[
 كسي خواهد بود؟

كنـد و بـدين ترتيـب     شخصي به فتواي يكي از مفتيان معتبر شـهرش عمـل مـي    س:
آيا قاضي حق دارد اين شخص را كه به فتواي ، كند ضرري را متوجه شخص ديگري مي
 فالن عالم اعتماد كرده مؤاخذه كند؟

شخص ديگري شود در اين صـورت عتـاب و    اگر مفتي به ناحق مسبب ضرر به ج:
سرزنش بر مفتي خواهد بود كه چرا بدون علم و آگاهي كامل مبـادرت بـه صـدور فتـوا     

مفتـي را  ، كاري شـده اسـت. بنـابراين قاضـي     نموده است و در نتيجه مسبب اين خراب
د زيرا او در فتوايش جانب محكم كاري را رعايت نكرده است. قاضي باي، مؤاخذه نمايد

زدگي در امر فتوا بر حذر دارد زيرا عجلـه در صـدور فتـوا مضـر اسـت.       او ر ا از شتاب
بر مستفتي الزام ننموده است كه حتماً بر فتواي او عمل نمايد. ولي اگر ، كه مفتي هرچند

مستفتي خودش دچار اشتباه و سوء تفاهم شده باشد و طور ديگري بر فتوا عمل كند در 
زيرا او فتـواي مفتـي را تغييـر داده    ، ود مستفتي را مؤاحذه كنداين صورت قاضي بايد خ

اين فتوا موجب ضرر به كسي نشد و صرفاً عمل مستفتي را باطل كـرد در   است. چنانچه
شوند. اين عمل اگر از واجبات  اين صورت نه مفتي و نه مستفتي هيچ كدام مؤاحذه نمي

 ي آن الزم است. باشد اعاده
 ن جبرين.فتوا با امضاي شيخ اب

 ] آيا عمل به فتواي مفتي واجب است؟14[
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اي داور قـرار   ي مسـئله  را دربـاره  -ماننـد مفتـي ديـار سـعودي     -يكي از مفتيان س:
زيرا هر ، كنيم ولي ما به فتواي ايشان اطمينان پيدا نمي، كند وي فتوا را صادر مي، دهيم مي

ود. آيا فتواي مفتـي بـر   ي ممكن است به صواب برسد و هم ممكن است به خطا برانسان
 گيريم؟ ما حجت است؟ اگر به آن عمل نكنيم در شمار عاصيان و نافرمانان قرار مي

كـه در   خواهد مسايل ديني را جويا شود بـه معتبرتـرين عـالمي    قطعاً كسي كه مي ج:
چنـين   هرگـاه پـس  ، پرسـد  كند و ضرر و زيـانش را از او مـي   دسترس باشد مراجعه مي

كـه   مگـر آن ، وا صادر كند بر او الزم است كه به اقتضاي آن عمل نمايـد اي او فتبر ميعال
سؤال كننده خودش از طالب علوم دينـي باشـد و تشـخيص بدهـد كـه فتـواي مـذكور        

، وقت نبايد به آن عمل كند  آن، يا برخالف اجماع است، برخالف نصي از كتاب و سنت
 همراه دليل آن جستجو نمايد.  بلكه بايستي حق را به

 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.، و باهللا التوفيق
 )12/92( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ] حكم انتقال از مذهبي به مذهبي ديگر15[

آيا براي مسلمان جايز است كه از مذهب فقهي خودش به مذهب فقهي ديگـري   س:
و گاهي به مذهب حنبلـي عمـل    منتقل شود؟ مثالً؛ شخصي كه پيرو مذهب مالكي است

 گردد. آيا اين كار اشكالي دارد؟ كرده و دوباره به مذهب مالكي بر مي
خواه موافق مذهب ، بر مسلمان واجب است كه به مدلول كتاب و سنت عمل كند ج:

﴿ :تعالىوي باشد و خواه نباشد. بدليل گفتار اهللا               

                     ﴾ :النساء]

۵۹[  
اگـر بـه اهللا و   ، و اگر در چيزي اختالف داشتيد آن را به اهللا و پيغمبـرش برگردانيـد  «

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

﴿ فرموده است: تعالىمذهب به مذهب ديگر برود. زيرا اهللا           

      ﴾:۱۰ [الشوری[  

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

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



 

 

 :باب سوم
 دانش و آموزش



 

 ] جايگاه و فضيلت علما1[

 علما چه جايگاه و فضيلتي در اسالم دارند؟ س:

زيرا آنان وارثان انبيا هستند. ، ندرلت در اسالم را داعلما بزرگترين جايگاه و منز ج:
فراخوانند. » اهللا«بنابراين برآنان واجب است كه به بيان علم پرداخته و مردم را بسوي 

بندگان گمراه و سرگردان را رهنمون ، اند علما در روي زمين چون ستارگان در آسمان
دهند. آنان چون باراني  هشدار مي ساخته و حق را برايشان آشكار نموده و از شر و بدي

 گرداند.  مانند كه زمين خشك و قحط زده را سرسبز و خوش منظر مي مي
الگوي  ها آناخالق و آداب نيكو باشند چرا كه ، بر علما واجب است كه داراي عمل

التزام بر شريعت و پايبندي به آداب نيكو و اخالق شرع  درپس ، ديگران اند
 تراند. شايسته

 با امضاي شيخ ابن عثيمين. فتوا

 ] بر طالب علوم ديني الزم است كه نيت شان را صحيح كنند.2[

در مورد پويندگان علم و دانش خصوصاً دانشگاهيان و موسسات علمي شايع  س:
، رود اند و اكنون كسي به دنبال علم و دانش نمي شده است كه علم و علما از بين رفته

ع دنيوي. بفرماييد اگر طالب علم در كنار نيت نفع مگر به نيت كسب مدرك و مناف
 نيت كسب دنيا نيز داشته باشد اشكالي دارد؟، رساني به خود و جامعه

 ي علم و علما بر زبان آورد.  اصالً مناسب نيست كه چنين سخني را درباره ج:

هصلَّى در روايات داريم كه پيامبر اكرم : «: فرموده است علَيه وسلَّم اللـَّ الَ نْ قَ لَكَ وَ مَ هَ

مْ  هُ لَكُ وَ أَهْ هُ (».النَّاسُ فَ
548F

1( 

 -تر است گمان خودش از همه هالك شونده هر كس بگويد: مردم هالك شدند بي« 
 ».خودش در وضع بدتري قرار دارد

                                                            
 ) و..2623سلم  (حديث نبوي است. صحيح م -1



   

 783 باب چهارم: نيت و طهارت و فطرتهاي سنت
 

برنامه ريزي و صبر و استقامت در راستاي ، اما تشويق و ترغيب براي جستجوي علم
نه كه حسن ظن نسبت به طلّاب علم ضروري است. گو همان، كسب آن ضروري است

جايگاه علم و ايمان در «كه سيدنا معاذ رضي اهللا عنه در بستر مرگ بود گفت:  هنگامي
 ». يابد را مي ها آنهر كس بخواهد ، كتاب و سنت مشخص است

ليكن جماعتي از امت پيامبر ، رود علم نيز از بين مي، بدون شك با از بين رفتن علما
 سته بر سر حق استوار خواهد بود. پيو

هصلَّى  پيامبر اكرم ـهَ إِنَّ «گفته است:  علَيه وسلَّم اللـَّ بِضُ  اللَّ قْ ـالَ يَ هُ الْ عُ نْتَزِ ا يَ اعً تِزَ لْمَ انْ عِ

نَ  ـمِ بَادِ الْ بِضُ ، عِ قْ كِنْ يَ لَ ـوَ بْضِ الْ لْمَ بِقَ ـعِ ءِ الْ لَامَ املًِ ، عُ بْقِ عَ ْ يُ ا ملَ تَّى إِذَ ا حَ وسً ءُ َذَ النَّاسُ رُ ا اختَّ

االً  هَّ ئِلُوا، جُ لْمٍ ، فَسُ ِ عِ ريْ ا بِغَ تَوْ فْ أَ لُّوا، فَ أَضَ لُّوا وَ   )549F1(.»فَضَ

بين  بلكه با وفات علما آن را از، كند ي بندگان خود محو نمي خداوند علم را از سينه«
دهند و مسايل  مي جاهالن را رهبر خود قرار، مردم، برد. و وقتي كه علما از بين رفتند مي

دهند كه هم خود  فتوا مي، پرسند. رهبرانشان نيز از روي جهالت مي ها آنخود را از 
 ».كشند شوند و هم ديگران را به گمراهي مي گمراه مي

نمايند و  ي ترس است همين است كه جاهالن اقدام به افتا و آموزش مي آنچه كه مايه
كنند و مفهوم از بين رفتن  گران راگمراه ميهم خودشان گمراه شده و هم دي، در نتيجه

 علم نيز همين است.
ولي بايد ، كنند كم كاري مي، قبول داريم كه بعضي از مردم در راه كسب علم و دانش

اي وجود دارد كه با همت باالي خود در طلب علم تالش كرده  پذيرفت كه افراد با اراده
 ند.كن و جاهاي خالي علماي از دست رفته را پر مي

بلكه در اين ، كنند صادق و داراي بينش هرگز كم كاري نمي، مخلص، افراد با شعور
چون احساس ، دهند راستا به جلو حركت كرده و سعي و تالش فراوان به خرج مي

كه درست است كه علم و علما  كنند كه بشرست نيازمند به علم است. جان كالم اين مي

                                                            
 )100بخاري  ( -1
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 همواره بر سر حق استوار است. رو به كاستي است ولي باز هم جماعتي

هصلَّى  گونه كه پيامبر اكرم همان  تِي «اند:  فرمودهوسلَّم علَيه  اللـَّ نْ أُمَّ ةٌ مِ ائِفَ الُ طَ زَ الَ تَ

ىلَ  ينَ عَ رِ ـظَاهِ رُ الْ َ أَمْ أْيتِ تَّى يَ ُمْ حَ هلَ ذَ نْ خَ مْ مَ هُ ُّ قِّ الَ يَرضُ  )550F1(»اللَّـهِ حَ

من پيوسته بر حق استوار خواهد بود مخالفت مخالفان به همواره جماعتي از امت «
 ».رساند تا وقتي كه فرمان الهي فرا رسد آنان ضرر نمي

كوشش كرده و ديگران را نيز در اين كار ، پس بر ما الزم است كه در جستجوي علم
، شود ايجاد مي، تشويق كنيم. بايستي براي پر كردن خألهايي كه در اثر وفات علما

كه الزم  كما اين، اشيم و وظايف خود را در كشورمان به خوبي انجام دهيمحريص ب
 است در طلب علم خالص و صادق باشيم.

مدرك گرايي نيز اگر به نيت تبليغ علم و دعوت به كارهاي خير باشد نيكوست. 
چنين اگر قصد پول داشته باشد باز هم اشكال ندارد. چون با اين مدرك به نشر علم  هم

جايز است كه ، دنيوي) به او برسد( منافعي، پردازد. اگر به بركت اين علم مي و فرهنگ
توانند تحصيل كنند يا  آن را قبول كند. زيرا اگر پول و مال نباشد بسياري از مردم نمي

كار دعوت و تبليغ را انجام دهند. پس مال است كه مسلمان را براي فرا گرفتن علم و 
 كند. يغ دين كمك ميبرآورده ساختن نيازها و تبل

هصلَّى يد: رسول اهللا گو ميعمر رضي اهللا عنه  از بيت المال به من  علَيه وسلَّم اللـَّ
صلَّى  پيامبر، تر است بده به ايشان گفتم: اين مال را به كسي كه از من محتاج، كمك كرد

ه هُ أَوْ تَ « فرمود: علَيه وسلَّم اللـَّ لْ وَّ تَمَ هُ فَ ذْ قْ بِهِ خُ دَّ ا ، صَ ذَ نْ هَ كَ مِ اءَ ا جَ مَ ـوَ ُ الْ ريْ أَنْتَ غَ لِ وَ امَ

هُ  ذْ ائِلٍ فَخُ الَ سَ فٍ وَ ِ كَ ، مُرشْ سَ هُ نَفْ تْبِعْ ا الَ فَالَ تُ مَ  )551F2(»وَ

اي عمر! اين مبلغ را بگير تا محتاج نباشي و اگر هم خواستي آن را صدقه كن. « 
، ل به تو دادند آن را بپذير وگرنهبدون طمع و درخواست چيزي را از بيت الما، هرگاه

                                                            
 )1290مسلم  ( -1
 )1045) و مسلم  (1473بخاري  ( -2
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 ».در پي آن مرو
هصلَّى  پيامبر اكرم داد و بدين  از مال زكات به افراد مؤلّفة القلوب مي علَيه وسلَّم اللـَّ
را براي داخل شدن به دين اسالم تشويق  ها آنآورد و  را بدست مي ها آنصورت دل 

چه اين كار  وج به دين اسالم گرويدند. چناناش اين شد كه آنان فوج ف كرد و نتيجه مي
هصلَّى  بود هرگز پيامبر اكرم حرام مي داد؛ ولي ثابت  چيزي به آنان نميوسلَّم علَيه  اللـَّ

 داد. است كه ايشان قبل و بعد از هجرت از مال زكات به آنان مي
هصلَّى  رسول اهللا داد  ه برخي از افراد يكصد شتر ميدر روز فتح مكه بوسلَّم علَيه  اللـَّ

كرد كه انگار از فقر  و به قصد ترغيب و دعوت به سوي اسالم چنان بذل و بخشش مي
نيز در كتابش سهمي را براي مولفة القلوب مقرر  تعالىاهللا ، ترسيد. تازه و نداري نمي

مسلمين المال  قضات و... سهمي در بيت، فرموده است. و براي ديگران از قبيل مدرسين
 در نظر گرفته شده است.

  )160-157( ) ص47( مجله بحوث -شيخ ابن باز

 هاي معاصرين را هاي سلف را خواند و سپس كتاب ] نخست بايد كتاب3[

گران معاصر متنفر  هاي دعوت ي كسي كه از خواندن كتاب ي شما درباره نظريه س:
مشي  خط ها آنو از   ودهگذشتگان) اكتفا نم( هاي سلف است و تنها به خواندن كتاب

هاي سلف و  ي صحيح و كامل در مورد كتاب چيست؟ اصوالً نظريه، كند اتخاذ مي
 هاي دعوتگران و انديشمندان معاصر كدام است؟ كتاب
و پس ازآن ، به نظر من دريافت حقايق از كتاب و سنت باالتر از هر چيزي است ج:
 است.  سلفساير صحابه و ائمه ، ي خلفاي راشدين مرتبه

هاي متأخرين و معاصرين شامل چيزهاي جديدي است كه به آن  اما صحبت
، هايشان مطالب سودمندي را دريافت كند ي بتواند از البالي كتابانسانتراند و اگر  آگاه

ها علم را از سابقين دريافت  دانيم كه اين برد. نيك مي مي ها آني خوبي از يقيناً بهره
كنيم كه خود آنان از آن منابع دريافت  از منابعي علم را دريافت ميبنابراين ما ، نمايند مي
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معاصرين) نسبت به آن از ما ( ها آنكنند. ولي مسايل جديدي وجود دارد كه  مي

 مشخص و معلوم نبوده است. ، تراند و عين اين مسايل در زمان سلف آگاه
ي اول بايد بر  و در وهلهبايد هر دو نيكويي را احراز كند  انسان  ي بنده پس به عقيده

صحابه و ائمه و سپس ، ثانياً بر كالم سلف صالح از قبيل خلفاي راشدين، كتاب و سنت
 نويسند اعتماد كند. معاصر كه مسايل عصر جديد را مي نمؤلفا نظريه هاي به

 ). 66-65) ص5( كتاب الدعوة -شيخ ابن عثيمين

 ها آن] انباشته كردن كتاب و نخواندن 4[

خوانم و تنها  را نمي ها آني  ولي همه، هاي خوب و مفيد زيادي دارم كتابمن  س:
شوم؟  كنم. آيا با اين كار گناهكار مي را براي خواندن انتخاب مي ها آنهايي از  نسخه

كنم كه بعضي از برادران مسلمانم از من كتاب به عاريه گرفته و پس از استفاده  اضافه مي
 توضيح دهيد كارم چگونه است؟گردانند. لطفاً  به من برمي

خانه به قصد  در كتاب ها آنهاي سودمند و نگه داري  خريدن و جمع كردن كتاب ج:
را مطالعه كند. اما عاريه دادن كتاب به افراد  ها آنمطالعه گناه نيست حتي اگر نتواند همه 

ما بسوي اي است براي تقرب ش نه تنها جايز بلكه وسيله ها آن معتمد جهت استفاده به 
 تعالىزيرا اين كار نوعي همكاري براي تحصيل علم است و شامل گفتار اهللا ، تعالىاهللا 

﴿ فرمايد: است كه مي        ﴾ :۲[املائدة[  

 .»در راه نيكي و پرهيزگاري همديگر را ياري و پشتيباني كنيد«

هصلَّى  پيامبر اكرم نِ  اللَّـهُ وَ «نيز گفته است:  علَيه وسلَّم اللـَّ وْ ـيفِ عَ انَ الْ ا كَ بْدِ مَ ـعَ بْدُ الْ عَ

يهِ  نِ أَخِ وْ   )552F1(»يفِ عَ

 ».كه بنده برادرش را كمك كند كند مادامي اش را كمك مي اهللا بنده«
 )2/969( فتاواي هيأت علماي بلند پايه -شيخ ابن باز

                                                            
 )2699مسلم  ( -1
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 ] وظايف معلمين مرد و زن 5[

اميدواريم ، مقابل دانش آموزان چه وظايفي دارندمعلمان مرد و زن در  س:
زيرا برخي از معلمان فقط به پايان رساندن حد نصاب درسي ، نصيحتشان بفرماييد

 ورزند و بس. اهتمام مي
ي معلم اين است كه امانت علم و دانش را به نيكوترين صورت ادا كند و  وظيفه ج:

آموزان باشد و در انتقال  و خدمت به دانش تعالىشان خالصانه براي اهللا  در اين كار نيت
آموزان نهايت سعي و كوشش خود را به خرج دهد. دانش آموزان  علم ودانش به دانش

 ي استنباط مسايل را پيدا كنند.  را به بحث و تبادل نظر تشويق نمايند تا ملكه
رد آموزان جاي بگي ن كه چيزي در اذهان دانش اما اتمام حد نصاب در سي بدون آ 

 اي ندارد. به نظر من تفهيم درس مهمتر از تمام كردن حد نصاب است. هيچ فايده
چه نصاب طوالني باشد و اتمام آن در مدت مقرر ميسر نباشد بر معلم واجب  چنان

است كه مسئله را نزد مسئوالن كشور بازگو نمايد. بنده معتقدم مسئولين كشوري جز 
در خصوص مشكلي كه فكر بسياري را به خود  نيت ديگري ندارند. ان شاءاهللا، خير

 مشغول كرده است تجديد نظر خواهند نمود. 
 ). 60-2/59( )5( كتاب الدعوة -شيخ ابن عثيمين

 ي توجيه و برخورد معلم راهنما با آموزگاران و دبيران ] نحوه6[

زننده و تند و تيزي با معلمان ، ي سخت گيرانه برخي از معلمين راهنما شيوه س:
هايشان را به رخ آنان كشيده و با سخنان زشت و توهين آميز  ابتدا عيوب و بدي، ارندد

را ذكر  ها آنرا برشمرده و سپس محاسن و اوصاف مثبت  ها آنتمام اوصاف منفي 
كه چنين  كنند. آيا اتخاذ چنين روشي براي آموزش و پرورش درست است؟ يا اين مي

 ميدوارم به اين سؤال مهم پاسخ دهيد.دهد؟ ا ي معكوس مي برخوردهايي نتيجه
 ها آنراهنما معلم كسي است كه احوال و اوضاع معلمان را جويا شده و دروس  ج:

هايي از طرف سازمان آموزش و پرورش  كند. طبعاً معلم راهنما آموزش را دنبال مي
كند كه هر  شود و فكر مي ي خاص خودش متمسك مي بيند. و جه بسا به شيوه مي
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كند كه  شود و فكر مي ي خاص خودش متمسك مي معلمي بايد ملتزم به شيوه مدرس و
 اي باشد كه او آموزش ديده است. هر مدرس و معلمي بايد ملتزم به شيوه

بينيد كه از معلم همان چيزي را توقع دارد كه خودش آموزش ديده و در  بنابراين مي
است زيرا مدرس و معلم با  نادرست، كنم اين شيوه ذهنش نقش بسته است. من فكر مي

دانند كه چگونه  اند بهتر مي اي كه در اثر تمرين و ممارست كسب كرده توجه به تجربه
آموزش را نسبت به درس متوجه سازند. پس راهنما معلم  تدريس كرده و ذهن دانش
ي تفهيم و تدريسش مورد تشويق قرار دهد و حتي خودش  بايستي وي را بخاطر شيوه

و به ساير معلمان انتقال دهد. راهنما معلم بايد ، ي را از معلم با تجربه بپذيردچنين افكار
در انجام كاري كوتاهي كرد بايد عذر وي ، رازدار باشد و اگر معلمي به علت معذوريت

 را بپذيرد.
انگار باشد و به تذكرات راهنما  سهل، درس و آموزش ي  در اداي وظيفه اما اگر معلمي
وقت راهنما معلم حق دارد كه با او تند رفتار كند و اشتباهاتش را  د آنمعلم اهميت نده

به او گوشزد نمايد و اگر باز نيامد موظف است كه مسئله را به گوش مسئولين باالتر 
باشد كه از سهل انگاري باز آمده و به امور مدرسه ، برساند تا وي را نصيحت كنند

 آموزان حاصل گردد. خدامش به مدرسه و دانشي مطلوبي از است اهتمام ورزد؛ تا فايده
هاي  هاي فقهي بر پرسش پاسخ -شيخ ابن جبرين
 تهيه: عبدالعزيز المسيند )13( ص -آموزش و پرورش

 ] خارج شدن مدير مدرسه براي كارهاي شخصي7[

بيرون رفتن مدير مدرسه براي كارهاي شخصي بدون اجازه از مراجع مسئول  س:
 دارد؟ چه حكمي

دار و مؤمني را نايب  امانت، كه شخص معتمد مگر آن، اً اين كار جايز نيستقطع ج:
كه مسئوليت تمام  بدليل اين ، تا در نظم مدرسه خللي بوجود نيايد، خود قرار دهد

هاي آنان  اتفاقات و موارد بر گردن مدير است و اوست كه مراقب معلمين و تنظيم برنامه
وقت در مدرسه حاضر شود تا نظارت كند كه چه  است. پس بر او الزم است كه در اول
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، شود. مدير بايد در ترتيب و تنظيم امور آيد و چه كسي سر وقت حاضر مي كسي دير مي
كه شخص  بشدت توجه نمايد. نبايد براي كارهاي شخصي از مدرسه بيرون رود؛ مگر آن

از به مرخصي ي كارش بر بيايد. اگر ني ذيصالحي را به جاي خود بگمارد كه از عهده
ي رسمي بگيرد تا مسئولين در اين مدت زمان  طوالني دارد بايد از مراجع مسئول اجازه

 مدرسه را به شخص ديگري بسپارند.
پاسخ هاي فقهي به سؤاالت آموزش  -شيخ ابن جبرين
 ) تهيه و تنظيم: عبدالعزيز المسيند27( و پرورش. ص

  ر شخصي] حكم استفاده از كامپيوتر مدرسه براي امو8[

توانند از كامپيوتر مدرسه براي كارهاي شخصي يا  آيا مدرسان و معلمان مي س:
 كارهايي كه اصالً ارتباطي به مدرسه ندارند استفاده كنند؟

استفاده از برخي اسباب و وسايل مكاتب و مدارس دولتي اگرتأثير زيادي بر  ج:
ص واقعاً براي اين كار كه شخ به شرط آن، اسباب و ادوات نگذارد قابل گذشت است

خودنويس و تلفن ، قلم، گير غلط، مانند استفاده از ادواتي چون اوراق، نياز داشته باشد
كند. اما استفاده از  ي اندك تأثير آنچناني روي اين وسايل ايجاد نمي و... زيرا استفاده

اي كه خرج و  خيلي زياد از آن استفاده كند به گونه، كامپيوتر مدرسه: اگر استفاده كننده
شود در اين صورت جز  به مدرسه وارد مي، ي زيادي بدليل مصرف برق و ادوات هزينه

اش ناچيز  ي رئيس استفاده از آن جايز نيست. اگر استفاده اندك بوده و هزينه به اجازه
 باشد اشكالي ندارد.

هاي فقهي به سؤاالت آموزش و  پاسخ -شيخ ابن جبرين
 ظيم: عبدالعزيز المسيند.) تهيه و تن63( پرورش. ص

 خوانند هايي كه پسران و دختران در يك مكان درس مي ] حكم اسالم درمورد دانشگاه9[
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فسق و فجور و نافرماني به اوج  هاي برخي از كشورهاي اسالمي در دانشگاه س:
اي  دختران بدون حجاب و پسران منحرف با هم اختالط دارند و مد زننده، رسيده است
 كند. گونه كارها تشويق مي اند و حتي هيأت تدريس نيز براي اين تهبه خود گرف

ها مسجدي نيز وجود ندارد كه در آن خالق يكتا  هاي دانشگاه در بعضي از دانشكده 
ه شد ميالزا - همان لباس مشركين اروپايي - ها لباس رسمي سجده شود. در اين دانشگاه

شود و پوشيدن  در آزمون داده نمي ي شركت و بدون اين لباس به دانشجويان اجازه
 پندارند. لباس سنتي ممنوع است و آن را عقب ماندگي و جهل مي

هايي چه  بفرماييد از ديدگاه اسالم آموزش و تدريس در همچنين دانشگاه
 دارد؟ حكمي
بنابراين بر امت اسالمي بويژه بر ، اوالً: فراگيري علوم سودمند فرض كفايه است ج:

اجب است كه گروهي اعم از مرد و زن را جهت فراگيري علوم مورد مسئولين كشور و
اي براي بيداري امت اسالمي و حفظ فرهنگ و  نياز آماده سازند. مسئولين امر بايد چاره

ي بيماران بيانديشند و امت را از خطرات و تهديدات به دور سازند. اگر متوليان  معالجه
اند و اميد ثواب دارند و گرنه  خود عمل نمودهامر اين كار را انجام دهند به مسئوليت 

 احتمال وقوع بال و عذاب وجود دارد. 
ثانياً: اختالط دانشجويان پسر با دانشجويان دختر يا استادان مرد با استادان زن در 

برانگيخته شدن شهوت و عمل ، كالس درس حرام است چون اين كار منجر به فتنه
تنگ و ، قسمتي از عورتشان را برهنه كنند يا لباس نازكگردد. تازه اگر دختران  فحشا مي

صحبتي و مزاح نمايند اين كار موجب ازدياد  يا با دانشجويان پسر خوش، فشرده بپوشند
 شود. هتك هرمت و آبروريزي مي، هرج و مرج، جنايت، گناه
هاي  مدارس و دانشگاه، هها بر مسئولين كشور الزم است كه براي پسران آموزشگاه 

،  تا دين و ايمان مردم محفوظ مانده و از هتك حرمت، تدارك ببينند يها آنداگج
و بدين ترتيب افراد ، و هرج و مرج در زندگي زناشويي جلوگيري بعمل آيد  آبروريزي
 هيچ مشكلي به كار تعليم و تعلم بپردازند. توانند بدون متدين مي
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و پسران و دختران را از هم  ي خود عمل نكردند چه مسئولين كشور به وظيفه چنان 
جايز نيست كه  يبراي هيچ كس، تفكيك ننمودند و جلوي دختران بدحجاب را نگرفتند

ها تدريس  تنها كساني اجازه دارند در اين مدارس و دانشگاه، به اين نظام درسي بپيوندد
ل كنند كه توان تغيير منكرات را داشته باشند و در عين حال از خودشان اطمينان كام

 داشته باشند كه در فتنه نيفتند.
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق

 ).3/103( بحوث علمي و افتا -انجمن دايمي

] حكم تعليم و تدريس در مدارسي كه بين پسران و دختران اختالط وجود دارد و 10[
 شرايط توبه

اي درس  و در مدرسه، اي ثروتمند هستم جواني پرسيده است: بنده از خانواده س:
جا اختالط دارند و همين امر باعث شده كه با زنان  خوانم كه پسران و دختران درآن مي

اآلن چكار كنم و چگونه اين ، ام ارتباط نامشروع برقرار كنم و اينك در گناه فرو رفته
 توبه را بيان كنيد. شود؟ لطفاً شرايط ام پذيرفته مي وضعيت را از بين ببرم و آيا توبه

 در اين سؤال دو مسئله وجود دارد: ج:
هايشان اين امكان  ي اول: بايد مسئولين كشور را متوجه سازم كه چرا به ملت مسئله

زيرا اين كار برخالف شريعت اسالمي و ، اند كه در مدارس مختلط درس بخوانند را داده
 شد.براي مسلمان شايسته نيست كه چنين وضعيتي داشته با

هصلَّى  پيامبر اكرم ا«فرموده است:  علَيه وسلَّم اللـَّ هَ رُ اءِ آخِ وفِ النِّسَ فُ ُ صُ ريْ ا ، خَ هَ ُّ رشَ وَ

َا هلُ   )553F1(»أَوَّ

 ».شان در اول است در نماز) در آخر و بدترين( بهترين صف زنان«
 كه دوري و پس وقتي، دور است ها آنزيرا صف اول نزديك به مردان و صف آخر از

كنيد آميختگي در  شود فكر مي فاصله بين مردو زن در عبادتي جون نماز مراعات مي
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كه نمازگزار در حين نماز احساس مناجات و تقرب به  دارد؟ حال آن مدرسه چه حكمي
تر نيست؟  گيري اين دو جنس در مدارس ضروري آيا باز هم فاصله، پروردگارش دارد

ي بزرگي است كه دشمنان اسالم آن را براي  تنهگمان كه آميختگي مردان با زنان ف بي
 اند. مسلمانان آرايش داده و بسياري از ما را به اين مصيبت گرفتار ساخته

هصلَّى در صحيح بخاري از ام سلمه رضي اهللا عنها از پيامبر  روايت  علَيه وسلَّم اللـَّ

ولُ «شده است:  سُ انَ رَ ىلَّ  اللَّـهِ كَ يْ  اللَّـهُ صَ لَ لَّمَ عَ سَ هُ وَ  هِ وَ لِيمَ يضِ تَسْ قْ نيَ يَ اءُ حِ ام النِّسَ لَّمَ قَ ا سَ إِذَ

ومَ  قُ بْلَ أَنْ يَ ا قَ ريً ثُ يف مقامه يَسِ كُ   )554F1(.»هويمَ

هصلَّى  اهللا كه رسول  پس از اين« ، رسيد داد و نماز به پايان مي سالم مي علَيه وسلَّم اللـَّ
هصلَّى  ن حضرترفتند. آ شدند و مي ها بلند مي زن كرد  اندكي توقف مي علَيه وسلَّم اللـَّ

 ».خاست و آنگاه برمي
كنم اين عمل پيامبر بدان جهت بود كه  يد: فكر ميگو مياهللا عليه  رحمهابن شهاب 

 را نبينند.  ها آنهايشان برگردند و مردان  زنان به خانه
هايشان را از  داشته و ملت هاي اسالمي بايد به اين امر توجه خاصي مبذول دولت

هايشان مورد  را در مورد ملت ها آن تعالىيقيناً اهللا ، عوامل شر و فتنه محافظت كنند
ها بايد بدانند كه اگر از اهللا و پيامبرش اطاعت كنند و  بازخواست قرار خواهد داد. دولت

معطوف داشته  ها آننيز دل هاي مردم را به  تعالىرا داور قرار دهند اهللا   شريعت اسالمي
 سازد.  شان آسان مي ي امور كشور را براي گرداند و اداره شان مي و محبوب

ي شر و فسادي كه در اثر اين  افراد امت اسالمي چه حاكم و چه محكوم درباره
 اختالط بوجود آمده بيانديشند. 

برقراري ارتباط همين سؤال كننده با زنان بزرگترين شاهد است براي وحشتناك 
ودن امر اختالط پسران و دختران در مدارس؛ جواني كه اينك قصد رهايي از آن را ب

 دارد.

                                                            
 )837،849،850،870بخاري  ( -1
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ي محكم از  توان با صدق نيت و اراده ي اختالط بين زنان و مردان را مي آري! فتنه
، ها آموزشگاه، ي اختصاص دادن مدارس اين كار ممكن نيست جز بوسيله بين برد.
زنان كه مردان اصالً در آن مشاركت نداشته باشند. زنان  هايي براي ها و دانشگاه دانشكده

پس حق دارند آن چه را كه به آن نياز دارند ، ي آنان هستند همانند مردان و مكمل كننده
بدور از  ها آنبرگردن ما دارند اين است كه محل تعليم  ها آنحاصل كنند و حقي كه 
 محل تعليم مردان باشد. 

ةٌ «د خدري رضي اهللا عنه روايت شده است: در صحيح بخاري از ابوسعي أَ رَ تْ امْ اءَ جَ

ولِ  سُ ـهِ إِىلَ رَ ىلَّ  اللَّ ولَ  اللَّـهُ صَ سُ ا رَ : يَ الَتْ قَ لَّمَ فَ سَ يْهِ وَ لَ ؛ ، اللَّـهِ عَ يثِكَ دِ الُ بِحَ جَ بَ الرِّ هَ ذَ

لَّمَ  َّا عَ نَا ممِ لِّمُ عَ أْتِيكَ فِيهِ تُ ا نَ مً وْ كَ يَ سِ نْ نَفْ نَا مِ لْ لَ عَ :، اللَّـهُ كَ فَاجْ الَ قَ ا «فَ ذَ كَ ا وَ ذَ مِ كَ وْ نَ يفِ يَ عْ تَمِ اجْ

ا ذَ كَ ا وَ ذَ انِ كَ كَ ولُ » يفِ مَ سُ نَّ رَ أَتَاهُ نَ فَ عْ تَمَ اجْ ىلَّ  اللَّـهِ فَ هُ  اللَّـهُ صَ لَّمَ َّا عَ نَّ ممِ هُ لَّمَ عَ لَّمَ فَ سَ يْهِ وَ لَ عَ

  )555F1(»اللَّـهُ 

هصلَّى  زني نزد رسول اهللا« آمد و خطاب به ايشان گفت: مردان  وسلَّمعلَيه  اللـَّ
وقتي را ، اند دهند و وقت شما را از آن خود كرده همواره احاديث شما را گوش فرا مي

براي ما زنان اختصاص بده تا نزد شما بياييم و آنچه را كه اهللا به شما آموزش داده به ما 
هصلَّى  آموزش بدهيد. رسول اهللا در فالن روز و در فالن مكان «فرمودند:  معلَيه وسلَّ اللـَّ

هصلَّى  پس زنان در موعد و مكان معين گرد هم آمدند و پيامبر». جمع شويد علَيه  اللـَّ
لَّمسبه او تعليم داده بود به آنان تعليم داد تعالىنزد آنان رفت و از آنچه كه از اهللا  و.« 

شود؛  ي براي زنان استنباط ميها آناز حديث مذكور اختصاص دادن مكان جداگ
هصلَّى  ديديد كه پيامبر به آنان زن نگفت كه چرا به همراه مردان نزد من  علَيه وسلَّم اللـَّ

 شويد؟ آييد و در يك جا جمع نمي نمي
مسألت داريم كه به مسلمين توفيق دهد كه راه و روش پيامبر و اصحاب  تعالىاز اهللا 

 ا بدين وسيله به عزت و كرامت دنيوي و اخروي دست بيابند.را در پيش بگيرند ت
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مسئله دوم: پرسشي است كه سؤال كننده در مورد خودش پرسيده و گفته است: من 
اي  ام اآلن چكار كنم؟ آيا توبه با برقراري ارتباط نامشروع با زنان در معاصي فرو رفته
ي  دهم كه دروازه يشان مژده ميبراي من باقي مانده است؟ شرايط توبه چيست؟ بنده به ا

ي  توبه كنندگان را دوست داشته و همه تعالىتوبه به روي هر توبه كاري باز است و اهللا 
 بخشد.  هايشان را مي گناه

  ﴿ فرموده است: تعالىاهللا             

                        ﴾ :اي (« ]۵۳[الزمر

ايد از لطف و مرحمت  كه در معصيت زياده روي كرده اي آنان، محمد) بگو: اي بندگانم
بسيار  چرا كه او، آمرزد همه گناهان را مي تعالىاهللا مأيوس و نا اميد نگرديد. قطعاًَ اهللا 

 .»آمرزگار و مهربان است
بدي هايت را به نيكي  تعالىتو اي جوان هر وقت از اين عمل زشت توبه كني اهللا 

 كند. تبديل مي

﴿                       

                                 

                               

                             

         ﴾ :۷۱ – ۶۸[الفرقان[  

خوانند و پرستش  اند كه معبود ديگري را نمي رحمان كساني -و بندگان خوب-«
رسانند مگر به حق و زنا  ي را كه اهللا خونش را حرام كرده به قتل نميانسانكنند و  نمي
بيند و  كارهاي ناشايست) انجام دهد كيفر آن را مي( كنند. چرا كه هر كس از اين نمي

ماند. مگر  جاودانه در عذاب مي، گردد و خوار و ذليل و در قيامت مضاعف ميعذاب ا
گناهان چنين ( تعالىكسي كه توبه كند و ايمان آورد و عمل نيكو انجام دهد كه اهللا 
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كند و اهللا  ها تبديل مي ها و نيكي ي او را به خوبي هاي گذاشته بخشد) و بدي كسي را مي
كسي كه توبه كند و كار شايسته انجام دهد كامالً بسوي آمرزنده و مهربان است.  تعالى

 .»گردد اهللا باز مي
 اما پاسخ به قسمت آخر سؤال؛ توبه پنج شرط دارد: 

باشد و نبايد از روي ترس از مخلوق  تعالىشرط اول: توبه بايد خالصانه براي اهللا 
ير خالصانه انجام كه غ زيرا اعمالي كه براي تقرب به اهللا است در صورتي، انجام بگيرد

 گردند. داده شوند باطل و بيهوده مي

لَ «فرموده است:  -در حديث قدسي -تعالىاهللا  مِ نْ عَ ؛ مَ كِ ْ نْ الرشِّ اءِ عَ كَ َ نَى الرشُّ ا أَغْ نَ أَ

هُ  كَ ْ رشِ تُهُ وَ كْ رَ ي تَ ِ ريْ داً غَ كَ فِيهِ أَحَ َ الً أَرشْ مَ   )556F1(»عَ

در آن ديگري را با من شريك هر كس عملي انجام دهد و ، نيازم من از شريك بي«
 »-مرا با او كاري نيست -سازم سازد او و شركش را رها مي

كار از گناهي كه مرتكب شده بايد پشيمان شده و خود را گناهكار و  شرط دوم: توبه
 بداند. تعالىمحتاج مغفرت و آمرزش اهللا 

بطور كلي  ي گناهي را كه انجام داده از بيخ كنده و از تكرار آن شرط سوم: ريشه
چه شخص توبه  شود و چنان توأم با اصرار گناه پذيرفته نمي، زيرا توبه، خيال شود بي

ام ولي باز هم به گناه ادامه دهد در حقيقت به استهزا و  كننده بگويد من توبه كرده
ديگري  انسانتمسخر پروردگار پرداخته است. مثال او مثال شخصي است كه به 

دارد و در عين حالي  قول بدهد كه بعد از اين حرمتش را نگه ميحرمتي كرده و به او  بي
ادبي بكند؛ آيا اين همان استهزا و مسخره كردن  دهد نسبت به او بي كه به او تعهد مي

 نيست؟!
توبه كرده ، ت تويصعباالتر و بزرگتر از آن است كه به او بگويي: الهي! از م تعالىاهللا 

 زي!ام و باز بر معصيت او اصرار بور
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 اش را تكرار ننمايد. شرط چهارم: قاطعانه اراده كند كه گناه گذاشته
و پس از گذشت ، شرط پنجم: توبه بايد در زمان و مهلت تعيين شده براي توبه باشد

ي مرگ و پيش از طلوع  شود. توبه بايد قبل از مشاهده مهلت معين توبه پذيرفته نمي
 خورشيد از جانب مغرب انجام بگيرد.

  ﴿ فرمايد: مي تعالى اهللا                      

                              

                         ﴾ :۱۵۸[األنعام[  

كه  شان بيايند؟ يا اين به سراغ -ماموران قبض ارواح -آيا انتظار دارند كه فرشتگان«
، هاي پروردگارت نزد آنان بيايد اي از نشانه پروردگارت به سراغ آنان بيايد؟ يا پاره

رسد ايمان آوردن افرادي كه پيش از آن  هاي پروردگارت فرا مي از نشانهكه برخي  روزي
اند سودي به  كه با وجود ايمان آوردن كارهاي شايسته انجام نداده اند يا اين ايمان نياورده

 در تعالىي اهللا  نتيجه وعده( حالشان نخواهد داشت. بگو: منتظر باشيد و ما هم منتظر
 .»ي شما) هستيم باره

 ي مذكوره همان طلوع آفتاب از جانب غرب است. در آيه »بعض«كلمه 
 فرمايد: مي تعالىچرا كه اهللا ، توبه همچنين به وقت مشاهده مرگ قابل قبول نيست

﴿                          

                             ﴾

شوند و به دنبال آن  ي كساني پذيرفته نيست كه مرتكب گناهان مي توبه« ]۱۸[النساء: 
كنم.  توبه مي يد: هم اينكگو ميرسد و  كه مرگ يكي از آنان فرا مي كنند تا وقتي توبه نمي

هم براي اينان و هم براي آنان ، ميرند ي كساني قبول نيست كه بر كفر مي همچنين توبه
 .»ايم عذابي دردناك را تدارك ديده

 شود. ات پذيرفته مي شرايط را رعايت كنيد توبه  شما اي جوان) اگر اين پنج( و
  ).3/99( فتاواي اسالمية -شيخ ابن عثيمين
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 -آميختگي زنان و مردان-گران و طرفداران آموزش مختلط] پاسخ به دعوت11[

 والصالة و السالم عيل رسول اهللا... و بعد:، احلمد هللا

به قلم ، 5644ي  شماره، 24/7/1404هاي منتشر شده در تاريخ  در يكي از روزنامه
عبدالعزيز مقالح وابسته به دانشگاه صنعاء مطلبي خواندم. عبدالعزيز مقالح در اين 

امه مدعي بود كه درخواست جداكردن دانشجويان دختر از دانشجويان پسر روزن
برخالف دستور شريعت اسالمي است. او براي اثبات ادعاي خود استدالل كرده بود كه 

خواندند. بنابراين تعليم و تعلم  مردان و زنان در زمان پيامبر در يك مسجد نماز مي
از سخن اين مدير دانشگاه اسالمي سخت  پسران و دختران نيز بايد در يك مكان باشد

ي مردم از مقامات كشور اين است كه آحاد ملت را به  زده شدم زيرا كه خواسته شگفت
آبروريزي  و اين خوشبختي چگونه با اختالطي كه موجب، سعادت و خوشبختي برسانند

 گردد؟ و هتك نواميس است محقق مي

 قوة إال باهللا.انا هللا و انا اليه راجعون) وال حول وال (

، شود جنايتي بس بزرگ بر شريعت اسالمي محسوب مي، گمان ادعاي آقاي مقالح بي
زيرا شريعت اسالم هرگز دستور به آميخته بودن زن و مرد را نداده است كه درخواست 

كامالً برعكس است و شريعت مطهر اسالم ، بلكه قضيه، منع آن مخالفت با شريعت باشد

﴿ تر اعالن نموده است: با شدت هر چه تمامممنوعيت اختالط را         

           ﴾ :۳۳[األحزاب[  

 .»هايتان بمانيد و همچون جاهليت پيشين در ميان مردم خودنمايي نكنيد و در خانه«

﴿                               

                  ﴾ :۵۹[األحزاب[ 

اي پيامبر به همسران و دختران خود و به زنان مؤمنان بگو كه چادرهاي خود را «
بند و بار) باز شناخته شوند و در نتيجه  از زنان بي( كه كنند تا اين -و جورجمع  -نزديك

  .»مورد اذيت و آزار قرار نگيرند خداوند هميشه آمرزنده و مهربان است
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﴿                              

                                

                                        

                            ﴾ :۳۱[النور[  

هاي خويش  از نامحرمان) فرو گيرند و عورت( چشمان خود را، بگو به زنان مؤمنه«
 را مصون نگه دارند و زينت خود را نمايان نسازند مگر آن مقدار و آن چيزها كه

يشان آويزان كنند و ها آنهاي خود را بر گريب گردد و چادرها و روسري  طبيعة) پيدا مي(
پدران ، پدرانشان، و...) خود را نمايان نكنند مگر براي شوهرانشان ها اندام( زينت

پسران ، پسران برادرانشان، برادرانشان، پسران شوهرانشان، پسرانشان، شوهرانشان
 »كنيزانشان و...، هم كيش) خود( زنان، خواهرانشان

﴿                             

           ﴾ :۳۱[النور[  

دارند  هنگام راه رفتن) به زمين نزنيد تا زينتي كه پنهانش مي به( و پاهاي خود را«
 .»معلوم نگردد. اي مؤمنان! همگي به سوي اهللا برگرديد تا رستگار شويد

﴿                     

     ﴾ :۵۳[األحزاب[  

، بخواهيد ها آنكه از زنان پيامبر چيزي از وسايل خواستيد از پشت پرده از  هنگامي«
 .»هاي شما و آنان بهتر است اين كار براي پاكي دل

 هايشان داللت دارد. آيات بر مستقر شدن زنان در خانه ي اين همه
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هصلَّى  پيامبر اكرم الِ «فرموده است:  علَيه وسلَّم اللـَّ جَ ىلَ الرِّ َّ عَ ي فِتْنَةً أَرضَ دِ عْ تُ بَ كْ رَ ا تَ مَ

اءِ  نَ النِّسَ (».مِ
557F

1( 

 ».نگذاشتمبجاي ، زيانبارتر از فتنه ي زنان، بعد از خودم هيچ فتنه اي براي مردان« 
هصلَّى  در صحيح مسلم از ابو سعيد خدري رضي اهللا عنه از پيامبر اكرم علَيه  اللـَّ

لَّمسإِنَّ «روايت شده است:  و ةٌ وَ َ رضِ ةٌ خَ لْوَ يَا حُ نْ ـهَ إِنَّ الدُّ يْفَ  اللَّ نَاظِرٌ كَ ا فَ مْ فِيهَ كُ لِفُ تَخْ سْ مُ

لُونَ  مَ عْ و، تَ قُ اتَّ يَا وَ نْ وا الدُّ قُ اتَّ اءَ فَ اءِ ، ا النِّسَ انَتْ يفِ النِّسَ ائِيلَ كَ َ نِي إِرسْ لَ فِتْنَةِ بَ إِنَّ أَوَّ   )558F2(»فَ

شما را در زمين  تعالىبي گمان دنيا شيرين و سرسبز است و بدون شك اهللا «
ي  از فتنه، كنيد كه در آن چه كار مي، كند جانشين اقوام گذشته قرار داده است و نگاه مي

ه اي كه در قوم بني اسرائيل پديدار شد ب زيرا اولين فتنه، بپرهيزيدي زنان  دنيا و فتنه
 ».سبب زنان بود

بينيم كه  چه راست فرمود و هم اينك مي علَيه وسلَّم اللَّـهصلَّى  براستي كه پيامبر
بويژه در عصر حاضر كه اكثر زنان ، ي زنان چقدر وحشتناك و سهمگين است فتنه

، روند و به همين سبب و همچون دوران جاهليت از خانه بيرون ميحجابشان را برداشته 
عمل فحشاي زنا و ساير منكرات افزايش يافته است و بسياري از جوانان پسر و دختر از 

از اين ، نمايند) و از روشهاي نامشروع كامجويي مي(كنند  ازدواج شرعي صرف نظر مي
است دلها و انحراف همگان از رهگذر است كه بي حجابي به عنوان عاملي براي نج

 شود. ي حق شناخته مي جاده
پر واضح است كه قرار گرفتن دانشجوي دختر در كنار دانشجوي پسر روي نيمكت 

زنان  تعالىدر كالس درس از بزرگترين عوامل فتنه و ترك حجاب است كه اهللا 
ينت شان براي مسلمانان را به رعايت آن دستور داده است و آنان را از نمايان ساختن ز

كند امر حجاب مخصوص امهات  افراد نامحرم منع كرده است. آن كس كه گمان مي

                                                            
 )2741) و مسلم  (5096بخاري  ( -1
 ي  (فينظر) آمده است. ي  (فناظرٌ) كلمه ) در صحيح مسلم بجاي كلمه2742مسلم  ( -2
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المؤمنين بوده بايد گفت كه اين شخص خيلي از واقعيت بدور است و با آيات عام قرآن 
كند. آيا جايز است بگوئيم كه رعايت حجاب براي پاكي دل هاي  كامالً مخالفت مي

حابه بهتر است ولي براي بعديها بهتر نيست؟ شكي نيست همسران پيامبر و دل هاي ص
چرا كه فرق عظيمي ميان اين دو گروه از ، كه بعديها به رعايت حجاب نيازمندتراند

 حيث برتري ايمان و آشنايي با حق وجود دارد.
ي كرام اعم از مرد و زن و امهات المؤمنين بعد از  نبايد از قلم انداخت كه صحابه 

زيسته اند خيرالقرون بوده است. اگر  در آن مي ها آناس هستند و قرني كه انبيا خيرالن
حجاب براي پاكي دل هاي آنان بهترين راه هست پس بعديها به اين پاكي نيازمندتر 
هستند. جايز نيست كه نصوص قرآن و سنت به فرد يا گروه خاصي از امت اختصاص 

تخصيص بكند. مسئله ي حجاب  ي دليل صحيح كه داللت بر داده شود؛ مگر بوسيله
هصلَّى  زيرا پيامبر، براي تمام افراد امت عام است از زمان پيامبر تا روز قيامت علَيه  اللـَّ

لَّمسلَّى  تا قيام قيامت پيامبر وصه  ي انس و جن.  است براي همه علَيه وسلَّم اللـَّ

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                  ﴾ :األعراف]

۱۵۸[ 
 .»تان ي همههستم به سوي  تعالىبگو اي مردم! من پيامبر باري «

﴿                ﴾ :۲۸[سبأ[  

به ( نان) و بيم دهندهبه مؤم( مژده رسان ايم تا ي مردم فرستاده ما تو را براي همه«
 .»كافران) باشي

همچنين بايد دانست كه قرآن تنها براي زمان پيامبر نازل نگرديده و احكام آن 
 مخصوص براي آن دوران نيست؛ بلكه هم براي آن دوران و هم براي ادوار بعدي است.

﴿ همانگونه كه خالق يكتا فرموده است:                  

                ﴾٥٢يم: [إبراه[  
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گردد تا ترسانده شوند و بدانند كه معبود بر حق يكي  قرآن به عموم مردم ابالغ مي«
 .»بيش نيست و خردمندان پند و اندرز گيرند

﴿               ﴾ :۱۹[األنعام[  

و اين قرآن به من وحي شده است تا شما و تمام كساني كه اين قرآن به آنان «
 .»رسد بيم دهم مي

نه در مسجد و نه در بازار و نه در هيچ ، آميختند زنان در زمان پيامبر با مردان در نمي
حان از آن جلوگيري كرده و قرآن و سنت و علماي كجا. آري! اختالطي كه امروز مصل

هاي  ها و فتنه كنند بخاطر اين است كه از انگيزه در مورد آن صحبت مي امت اسالمي
هصلَّى  وسوسه گر جلوگيري بعمل آيد. درست است كه زنان در مسجد رسول اهللا  اللـَّ

لَّمسو هلَيايستادند. ف آخر ميخواندند اما پشت سر مردان و در ص نماز مي ع 

هصلَّى  پيامبر اكرم  الِ « بدين گونه راهنمايي كرد: علَيه وسلَّم اللـَّ جَ وفِ الرِّ فُ ُ صُ ريْ خَ

َا هلُ ا أَوَّ هَ ُّ رشَ ا وَ هَ رُ اءِ آخِ وفِ النِّسَ فُ ُ صُ ريْ خَ ا وَ هَ رُ ا آخِ هَ ُّ رشَ َا وَ هلُ  )559F1(»أَوَّ

آخرين است و بهترين  ها آن بهترين صف براي مردان اولين و بدترين صف براي«
 ».اولين است ها آنصف براي زنان آخرين و بدترين صف براي 

هصلَّى  پيامبر  اين را گفت تا از فريفتگي مردان به زناني جلوگيري  علَيه وسلَّم اللـَّ
 كنند كه در صف اول هستند. 

ز مقداري توقف كرده شد كه پس ار اتمام نما در زمان پيامبر به مردان دستور داده مي
هايشان  كه زنان از مسجد بيرون رفته و به خانه و سپس از مسجد خارج شوند تا اين

هيچ اختالطي بين زنان و مردان ، كردند و در نتيجه برسند. صحابه اين امر را رعايت مي
 آمد. بوجود نمي

ان و تقواي نبايد فراموش كرد كه ايمان و تقواي مردان و زنان آن زمان اصالً با ايم
با آن همه  ها آن -چه نسبت خاك را به عالم پاك! -مردمان اين زمان قابل مقايسه نيست

                                                            
 تخريج حديث در فتواي سابق ذكر شد. -1
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 پس مردم بعدي چرا پرهيز نكنند؟! ، كردند اخالص و تقوا از اختالط پرهيز مي، ايمان
هصلَّى  زنان زمان پيامبر هيز با آن همه اخالص و تقوا از اختالط پر، علَيه وسلَّم اللـَّ

 پس مردان قرون بعدي چرا پرهيز نكنند؟! ، كردند مي
هصلَّى  زنان زمان پيامبر  رفتند مأمور بودند  كه در كوچه راه مي هنگامي علَيه وسلَّم اللـَّ

كردند تا تماس  ها انتخاب مي كه تمام كوچه را مصادره نكنند بلكه مسير خود را از كناره
مكلف بودند كه چادرهايشان را جمع و  ها آنپيش نيايد.  و بين عابران مرد ها آنبين 

تمام زينت خويش را مخفي نگه دارند. اين ، جور كرده و بخاطر جلوگيري از وقوع فتنه
ها و ترغيب براي ايجاد اسباب عفت و پاكدامني و دوري از  اوامر بخاطر قطع اسباب فتنه

ه صنعاء چگونه به خود اجازه پرسيم كه مدير دانشگا مفاسد و اختالط بود. حال مي
دهد كه به سوي اختالط و آميختگي فراخوانده و گمان كند كه اسالم نيز چنين  مي

تازه او  -خدا هدايتش كند -دستوري دارد و مسلمانان نخستين چنين عملي داشته اند؟
نبايد فضاي دانشگاه را با فضاي معنوي مسجد و ساعت درس را با اوقات نماز قياس 

را تفاوت ميان اين دو بسيار زياد است البته براي كسي كه عقلش به جا باشد و كند زي
بر بندگانش تشريع  تعالىرا فهميده و حكمت تكاليفي را كه اهللا  تعالىامر و نهي باري 
ي مردان و زنان  و مسايلي را كه در البالي قرآن و سنت درباره، نموده درك كند

 موجودات است باز شناسد.
دهد كه نشستن يك دختر دانشجو در كنار  سلمان چگونه به خود اجازه مييك فرد م

يك پسر دانشجو روي يك نيمكت درست مانند قرار گرفتن آن دختر در كنار خواهر 
 مسلمانش در صف نماز است!
ي ايمان هم برخوردار باشد هرگز چنين سخني بر زبان  كسي كه از كمترين درجه

انند خو ميهايي كه دختران و پسران با هم درس  ر دانشگاهآورد. گيريم كه دختران د نمي
كنند ولي نشستن آن دختر در كنار پسران نامحرم روي يك ميز به  حجاب را رعايت مي

توان جايز  همراه رد و بدل كردن حرف هاي عاشقانه و اظهار زيبائي ها را كه نمي

ة االّ باهللا -شمرد!  -ال حول و ال قوّ
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﴿ يد:رماف مياهللا تعالي                         

 ﴾ :۴۶[احلج[ 

بى گمان [فقط] ديدگان نابينا نمى گردند بلكه دلهايى [هم ] كه در سينه اند نابينا «
 »مى شوند

ن اعم از مرد واقعيت اين است كه مسلمانا(يد: گو مياما اين سخن آقاي مقالح كه 
هصلَّى  وزن در عصر پيامبر بنابراين ، خواندند در يك مسجد نماز مي علَيه وسلَّم اللـَّ

در پاسخ به اين ادعاي ايشان ، تعليم و تعلم نيز بايد بايستي در يك مكان انجام بگيرد)
هصلَّى  بايد گفت: درست است كه در زمان رسول اهللا مردان و زنان در  معلَيه وسلَّ اللـَّ

 ولي چگونه؟، خواندند يك مسجد نماز مي
در ، زنان با رعايت حجاب كامل و پرهيز از عوامل تحريك كننده و هيجان انگيز

نشستند و  در انتهاي مسجد مي ها آنكردند  حالي كه مردان صفوف مقدم مسجد را پر مي
شان را  گوش داده و احكام ديني وسلَّمعلَيه  اللَّـهصلَّى  به وعظ و اندرزهاي رسول اهللا
هصلَّى  كردند. پيامبر اكرم ياد گرفته و در نماز شركت مي در روزهاي عيد  علَيه وسلَّم اللـَّ
شان از  ي به جمع زنان ميرفت كه بعلت دوري و فاصله، پس از سخنراني در جمع مردان

 شنيدند. پيامبر و مردان سخنان ايشان را نمي
ولي اشكال در ، ر زنان در اجتماعات با شرايطي كه گفتيم بال اشكال استحضو

سخنان مدير دانشگاه صنعاء است كه تحصيل و تعليم را در عصر كنوني با نماز خواندن 
حال آنكه بين واقعيت آموزش ، زنان پشت سر مردان در مسجد واحد قياس كرده است

هصلَّى  هم در عصر رسول اهللامروزي و بين واقعيت نماز پشت سر مردان آن  علَيه  اللـَّ
لَّمسفرق عظيم و نماياني وجود دارد. به همين سبب مصلحان ديني به جدا ساختن از  و

كنند تا براي دختران دريافت علوم از استادان زن  مردان در قسمت آموزش تاكيد مي
س و تعليم برخالف مدت نبايد از ياد برد كه مدت در، بيشتر و بهتر امكان پذير باشد

نماز طوالني است و دريافت علوم و دروس از استادان زن در محل مخصوص براي 
ايمان و تقواي پسران جوان نيز ، دختران راحت تر و مصون تر است و براي سالمتي
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گوش هايشان را به استاد سپرده و ، بهتر است و بدين ترتيب پسران نيز بدون دغدغه
رسند و اين ممكن نيست جز با انفصال و جدا  خودشان مي بهتر به درس و كالس

 ساختن دختران از پسران.
كه فراخواني به جدايي دانشجويان دختر از  گمان عبدالعزيز مقالح مبني بر اين 

اشد و بر خالف شريعت اسالمي است گماني باطل و غير ب ميدانشجويان پسر فاجعه 
و تمسك به  ها انسان..) عين نصيحت به جدايي( بلكه دعوت به اين امر، علمي است

 دين الهي و عمل به آيات و احاديثي است كه سابقاً بيان كرديم.
بترسد و به سبب فتوايي كه  تعالىكنم كه از اهللا  به مدير دانشگاه صنعاء نصيحت مي

صادر كرده به درگاه او توبه نموده و فتوايش را پس گرفته و به حق و صواب رجوع 
خواهم  ه برگشتن به سوي حق و حقيقت عين فضيلت است. از خالق يكتا ميچرا ك، كند

كه ما و جميع امت را به راه هدايت سوق دهد و از گفتن سخنان ناآگاهانه و 
هاي شيطاني پناهمان دهد و به علما و رهبران مسلمين در هر مكاني كه باشد  وسوسه

ان از هيچ كوششي دريغ هاي مسلمانش توفيق دهد كه براي صالح كشورهاي و ملت
بي گمان كه او سخاوتمند است و ، همه را به راه راست رهنمون سازد تعالىاهللا ، نورزند

هصلَّى  درود و سالم بر پيامبر اسالم محمد و آل و اصحابش و بر پيروان  علَيه وسلَّم اللـَّ
 آنان باد تا قيام قيامت.

 ).3/94( فتاواي اسالمي -شيخ ابن باز

هايي كه بين پسران و دختران اختالط وجود دارد به قصد  ] ملحق شدن به دانشگاه12[
 »اهللا« دعوت به سوي

در دانشگاهي ثبت نام كرد كه در آن  آيا جايز است كه به نيت كار دعوت اسالمي س:
 پسران و دختران با هم درس ميخوانند؟

كه در مدارس مختلط بين مسلمان چه مرد باشد چه زن اجازه ندارد ، به نظر بنده ج:
پاكدامني و اخالق ، زيرا اين كار خطر بزرگي براي عفت، دختران و پسران درس بخواند

اخالق و پارسايي باشد ولي ، هر چقدر داراي نزاكت انسانشود. چه  ي محسوب ميانسان
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ي او در  تواند از شر فتنه اگر در كنارش دختري زيبا و بدحجاب قرار گرفته باشد نمي
ن بماند و مشخص است هر چيزي كه منجر به شر و فتنه بگردد حرام و ناروا است. اما

، خواهم كه برادران مسلمانم را از اين گونه امور نجات دهد از اهللا سبحانه و تعالي مي
اي جز شر و فساد ندارد. من معتقدم چنانچه در اين شهر  اموري كه براي جوانان ثمره

جود نداشته باشد بايد شخص تحصيالت خود را از اين دانشگاهي جز همين دانشگاه و
ي تحصيل به شهر و دانشگاه ديگري برود كه در آن  دانشگاه قطع كرده و براي ادامه

نظر ديگري ، دانم. شايد بقيه اختالط وجود ندارد. به هر حال بنده اين كار را جايز نمي
 داشته باشند.

 )3/103( فتاواي اسالمي -شيخ ابن عثيمين

 شوند ] حكم تدريس در مدارسي كه پسران و دختران سر يك كالس حاضر مي13[

خوانند و يا  اي كه در آن پسران و دختران در يك كالس با هم درس مي مدرسه س:
نگاه  ها آنتواند به  آيا استاد يا معلم مي، كنند تنها دختران نوجوان در آنجا تحصيل مي

 كند؟
از نگاه كردن به سوي زنان نامحرم فرو  بر مرد واجب است كه چشمانش را ج:
 گيرد. 

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                      

                 ﴾ :۳۰[النور[  

فرو گيرند و  -از نگاه به نامحرم -چشمان خود رااي پيامبر به مردان مؤمن بگو: «
مصون بدارند. اين برايشان زيبنده تر است. بي  -از زنا و برهنگي -عورت خويش را

 .»دهند آگاه است گمان كه اهللا از آن چه انجام مي
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 يد:گو ميابوداود و ديگران با سندهايشان روايت كرده اند: جرير بن عبداهللا ، مسلم
هلَّى ص از پيامبر(  اللَّـهصلَّى  رسول اهللا، در مورد نظر ناگهاني پرسيدم) علَيه وسلَّم اللـَّ

لَّمسو هلَيكَ «گفت:  ع فْ نَظَرَ ِ  »نگاهت را برگردان« )560F1(»إرصْ

اختالط بين زن و مرد بيگانه جايز نيست زيرا اين كار موجب پديد آمدن عمل  
 شود. فحشا مي

 لي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلمو ص، و باهللا التوفيق
 )3/106( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ] پيامدهاي نامطلوب آموزش پسران توسط زنان در مقطع ابتدايي14[

 رحمه اهللا):( گفتاري از شيخ عبدالعزيز بن باز
مورخه  3898ي  شهر) شماره(ي  در روزنامه» نوره«اي را كه به قلم خانم  مقاله

از سويي به سويي) نوشته شده بود از محتواي آن اطالع پيدا ( تحت عنوان 30/2/1397
ي نوشتار چنين است: خانم نوره به همراه جمعي از زنان به ديدار  كردم. خالصه

يابند. خانم نوره از روي  ي تربيت سركار خانم فائزه دباغ حضور مي سرپرست دانشكده
آموزش پسران را در مقاطع ابتدايي ، كند كه چرا زنان ميتعجب با خانم فائزه صحبت 

گيرند. خانم نوره سخنان خانم فائزه را تاييد كرده و به  ولو تا كالس پنجم به عهده نمي
 دهد كه چنين پيشنهادي را مطرح كند. او حق مي

من با وجود تشكر و قدرداني از خانم هايي چون نوره و فائزه و دوستانشان كه در 
، دانم كه مضرات ي خود مي ورزند وظيفه عليم و مصلحت كودكان ما اهتمام ميامر ت

 خطرات و عواقب ناهنجار اين پيشنهاد را ياد آوري كنم:
آموزش پسران خردسال در مقطع ابتدايي توسط زنان منجر به اختالط اين دسته از 

زيرا بعضي از ، گردد ) مي و تازه به دوران بلوغت رسيده( معلمان زن با پسران نوجوان
زيرا ، رسند ي ابتدايي به دوران نوجواني و احياناً به بلوغت مي پسران در همان مرحله

                                                            
 )2148) و ابوداود  (2159مسلم  ( -1



   

 807 باب چهارم: نيت و طهارت و فطرتهاي سنت
 

كند و چه بسا امثال  رسد به زنان رغبت و اشتها پيدا مي كودك وقتي كه به ده سالگي مي
 اين كودكان ازدواج كرده و از قدرت مردانگي برخوردار باشند.

كه اگر خانم ها به تعليم و تدريس  نيز وجود دارد و آن اين، اي ديگر در اينجا مسئله
پسران خردسال مشغول شوند تدريجاً به اختالط و آميختگي عادت كرده و اين 

 -ابتدايي -آميختگي تا مراحل باالتر ادامه پيدا خواهد كرد. پس تدريس در اين مرحله
االترِ تحصيل و معلوم ي اختالط در مراحل ب شود براي باز شدن دروازه اي مي مقدمه

آيد و آن گونه كه در  شماري پديد مي مفاسد بي، است كه در اثر اختالط در آموزش
اند. پس هر كس  ي منفي آن را ديده كشورهاي ديگر اين كار را كرده اند و نتيجه

در عصر حاضر داشته  ي داليل شرعي و واقعيت امت اسالمي كوچكترين دانشي درباره
كند. من معتقدم اين پيشنهاد از وسواس شيطاني  يم درك ميگو ميه باشد مطلبي را ك

القا شده است. بدون شك چنين پيشنهادي موجب ، است كه بر زبان فائزه و نوره
هستند كه بصورت مخفي و علني در  ها آنخرسندي دشمنان دين اسالم خواهد بود و 

 كنند. مورد اين پيشنهاد تبليغ مي
ازه واجب است و بايد فرزندان پسر ما در تمام مراحل به نظر من بستن اين درو

تحصيلي زير نظر آموزش مردان تحصيل كنند و دختران ما توسط زنان آموزش ببينند. 
بدين ترتيب در مورد دين خود و همچنين در مورد پسران و دخترانمان محتاط شده و 

 بنديم. راه را بر دشمن مي
ع و توانشان را براي تدريس دختران در كافي است كه خانم معلم هاي محترم وس

طَبق اخالص بگذارند و از آن سو معلمان مرد براي پسران با تمام صداقت و اخالص 
كه  كما اين، زحمت بكشند. مسلّماً مردان براي آموزش پسران توانمندي بيشتري دارند

حساب برده ي ابتدايي و همين طور در ديگر مراحل از معلم مرد بيشتر  پسرها در مرحله
در حالي كه از ، كنند و او را مورد احترام و توقير قرار داده و به حرفهايش توجه وافر مي

پسر ، هايي كه گفته شد ي اين خانم معلم ها حرف شنوايي آنچناني ندارند. عالوه از همه
صبر و قدرت خو ، ي همچون شهامتها آناگر معلم مرد داشته باشد به صفات مرد



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   808 
  
هصلَّى  ديث صحيح ثابت شده كه پيامبر اكرمگيرد. از ح مي  فرمودند: علَيه وسلَّم اللـَّ

وا( رُ مْ  مُ كُ الَدَ بْعِ  أوْ ةِ لِسَ الَ ِ ، بِالصَّ رشْ ا لِعَ يْهَ لَ مْ عَ بُوهُ ِ ارضْ مْ يفِ ، وَ يْنَهُ وا بَ قُ رِّ فَ ـوَ عِ الْ اجِ ضَ   )561F1()مَ

در ده  -و اگر نخواندند -در هفت سالگي فرزندانتان را به نماز خواندن دستور دهيد«
 ». به منظور تربيت) تنبيه كنيد و خوابگاهشان را جدا سازيد( را ها آنسالگي 

كند كه اختالط پسران و دختران در تمام مراحل خطر بزرگي  اين حديث داللت مي
ي مذكور وجود دارد كه  شود. داليل زيادي از كتاب و سنت پيرامون مسئله محسوب مي

 گنجد. قام مختصر نميذكرشان در اين م
البته به بركت توجه حكومت و وزير علوم و معارف كشور و رئيس آموزش دختران 

 تعالىاز اهللا  -را موفق بگرداند ها آن تعالىاهللا  -از بسط و توضيح اين مسئله بي نيازيم
مسئلت داريم كه ما را در امر صالح خويش و امت اسالمي توفيق دهد. بي گمان او 

 به ما نزديك است و درود و سالم بر محمد و آل و اصحابش باد.شنونده و 
  )3/106( فتاوي اسالمي -شيخ ابن باز

 ] ساختن مدارس بيگانه در كشورهاي اسالمي15[

هصلَّى  است و درود و سالم بر خاتم پيامبران محمد» اهللا«سپاس از آنِ  علَيه  اللـَّ
لَّمسو آل و اصحابش. و 

ها و پاسخ به سؤاالت و استفسارات  باحث علمي و افتا از طريق كتابانجمن دايمي م
با خبر شده است.   هاي بيگانه در ممالك اسالمي از موضوع گسترش مدارس و دانشكده

مدارسي است كه به هدف غير رضاي الهي و مطابق منهج و ، منظور از اين مدارس
 م سازگاري ندارند.اهداف فرنگيان تأسيس يافته و با فرهنگ و تاريخ اسال

عدوات و ضديت يهود و نصارا عليه اسالم بر هيچ مسلمان روشن بيني مخفي  
 ها آنكشند تا  افراد هستند كه شب و روز ضد اسالم و مسلمانان نقشه مي  همين، نيست

                                                            
.  -708 -) 1/197) و حـاكم  ( 495)، ابـوداود ( 3482، ابن ابـي شـيبه در مصـنف (   )187-2/180احمد  ( -1

بوداود حديث مذكور را به صحت و حسن بودن توصيف كرده است. صـحيح  شيخ آلباني در صحيح ا
 )466داود  ( ابي
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هاي گمراه كننده وارد كنند. دشمنان اسالم ابتدا با  را از دين حق به در كرده و در شبكه
جنگيدند. چون نتوانستند از اين طريق پيروز  مليات مسلحانه با مسلمانان ميها و ع جنگ

اند و كار بجايي  هاي فرهنگي به ستيز با اسالم برخاسته شوند تغيير رويه دادند و با جنگ
هاي اسالمي  نسل مسلمان و انديشه، ها رسيده كه با ساختن و ايجاد مدارس و دانشكده

 دهند. ر ميرا مورد طعن و بي حرمتي قرا
اين دشمنان براي كشاندن مسلمانان به سوي اين مدارس زحمات و مخارج زيادي را 

، دارند شوند و حتي در ساختمان ظاهري اين مدارس توجه خاص مبذول مي متحمل مي
كنند تا جايي كه اكنون در  در تكثير و سرمايه گذاري براي اين مدارس تالش زيادي مي

ها تأسيس شده است و  ي يكي از اين مدارس و دانشكدههر شهري از شهرهاي اسالم
 شوند. افراد زيادي از آن فارغ التحصيل مي

 -براي ما كافي است و او بهترين كارساز است تعالىاهللا  -
جزيره العرب ، مصر، هاي مختلف جهان اسالم مانند شام تعدادي از علما در گوشه

هدف از ايجاد اين مدارس  ند. بي گمانا و... به بيان خطرات اين مدارس گام برداشته
وارد كردن حمالت سهمگين بر مسلمانان است تا اسالم را از قلوب و زندگي مسلمانان 

 حذف نموده و كارش را يكسره كنند.
انجمن دايمي مباحث علمي و افتا در راستاي تالش هاي پر بركت علماي امت 

 اي به شرح ذيل منتشر كرد: بيانيه
اي است براي  هاي بيگانه در شهرهاي مسلمانان وسيله دارس و دانشكدهاوالً: ايجاد م

اين مدارس را بيشتر ، ي سازمان يافته ي دشمنان اسالم بر ضد اسالم و مسلمين مبارزه
 گردانند. را به نصرانيت دعوت داده و نصراني مي ها انسانسازند كه   كساني مي

، ست كه دشمنان اسالم در سر دارندي پليدي ا واقعاً ساخت و ساز اين مدارس نقشه
 ولي افراد غيور امت اسالمي حقيقت آن را كشف كردند.

 ) در تاريخ20096( ي فتوايي به شماره سابقاً گفتيم كه از طرف انجمن دايمي
پيرامون هشدار از اسباب ترويج عقايد نصرانيت صادر شده و عنوان شده  22/12/1418
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ايجاد مدارس بيگانه در كشورهاي اسالمي ، انيتاست كه يكي از اسباب ترويج نصر
 است.

ثانياً: بنابر داليل سابق جايز نيست كه مسلمانان در شهرهايشان مدارس و 
تأسيس كنند و يا به آن راضي شده و فرزندانشان را در آن جا ثبت ، هاي بيگانه دانشكده
 شود. المي ميزيرا اين مدارس سبب تخريب و نابودي عقيده و اخالق اس، نام كنند

از باب سد ذرايع) دفع اين ضرر و فساد بر مسلمانان واجب است تأكيد ( بنابراين
زيرا از ، كنم كه ايجاد چنين مدارسي در جزيرة العرب حرام تر و خطرناك تر است مي

هصلَّى  پيامبر نانِ «اند:  ثابت شده كه ايشان فرموده علَيه وسلَّم اللـَّ عُ دِيْ تَمِ ْ ةِ  الجيَ رَ يْ زِ ْ جَ يفِ

ـ بِ الْ رَ  ».شوند دو دين با هم در جزيرة العرب جمع نمي« )562F1(»عَ

هصلَّى  خود پيامبر (بر اخراج كفار از جزيرة العرب تأكيد كردند. علَيه وسلَّم اللـَّ
563F

2( 
ثالثاً: مسلمان اجازه ندارد به ساختن مدرسه براي بيگانه اقدام كند يا مكان و محل از 

زيرا اين كار همكاري و همياري بر گناه و ، ه عنوان اجاره براي اين كار بسپاردخود را ب
 ستمگري است. 

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                         

           ﴾ :۲[املائدة[  

بر نيكي و تقوا هم ديگر را ياري كنيد و بر گناه و ستمگري با همديگر ياري «
 .»نكنيد

ها واجب است كه در امر آموزش  ي مسلمانان اعم از رهبران و ملت رابعاً: بر همه
اخالق و ادب اسالميِ پسران و دخترانشان توجه ويژه داشته باشند و ، احكام، عقيده
هاي پرورشي و آموزشي دست بكشند و حق ندارند كه دين  نبايد از برنامه اي لحظه

 هايشان بدهند. اسالم را با عقايد و افكار باطل در هم بياميزند و به خورد بچه

                                                            
 )1584(   2/892موطا مالك  -1
 )1637) و مسلم  (4431، 3168، 3053بخاري ( -2
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دهد بايد  ملتي را زير دست او قرار مي تعالىخامساً: هر حكومت مسلماني كه اهللا 
شود. اگر آن را به  مي پرسيدهاز او  يقين داشته باشد كه روزي در خصوص اين امانت

وجه احسن و اكمل ادا نمايد بايستي پروردگارش را سپاس بگويد و در غير اين صورت 
 جز خودش را مالمت نكند.

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                         

      ﴾ :۲۷[األنفال[  

خيانت نكنيد و در امانات  -با دوستي با دشمنان اسالم -اي مؤمنان به اهللا و پيامبر«
 .»خود نيز دانسته خيانت روا مداريد

﴿                         ﴾مي: [التحر

٦[  
ي خويش را از آتش دوزخي نجات دهيد كه افروختني  دهااي مؤمنان خود و خانو«
 .»هاست و سنگ ها انسانآن 

هصلَّى  رسول اهللا نْ «فرموده است:  علَيه وسلَّم اللـَّ ئُولٌ عَ سْ مْ مَ لُّكُ كُ اعٍ وَ مْ رَ لُّكُ كُ

يَّتِهِ  عِ   )564F1(»رَ

درمورد زيردستانش سؤال خواهد ، از هر يك از شما، ستهر كدام از شما مسئول ا«
 ».شد

يهِ «روايت شده:  علَيه وسلَّم اللَّـهصلَّى  همچنين از ايشان عَ ْ رتَ سْ بْدٍ يَ نْ عَ ا مِ ـهُ مَ يَّةً  اللَّ عِ ، رَ

م اهللا عليه  ـيموتُ يوم يموت و هو غاشٍ لرعيته إِالَّ حرّ نَّةِ الْ (».جَ
565F

2(  

لّتي را تحت فرمان او قرار دهد و در حالي بميرد كه به ملتش هر كسي كه اهللا م«
 ».گرداند بهشت را بر او حرام مي تعالىخيانت كرده باشد اهللا 

هاي حيله  خواهيم احوال و اوضاع مسلمين را بهبود ببخشد و نقشه مي تعالىاز حق 
                                                            

 )1829) و مسلم  (893بخاري  ( -1
 )7150). همانند اين حديث را بخاري نيز روايت كرده است  (142مسلم  ( -2
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 بميراند.گران را نقش بر آب نموده و ما را با حالتي از ايمان و پيروي از اسالم 
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق

 .29فتاوا و بيانات مهم) ص( انجمن دايمي مباحث علمي و افتا. كتاب

 ي زبان انگليسي ] حكم تقلبي در امتحان ماده16[

ي زبان انگليسي كه هيچ سودي براي  آيا تقلبي در امتحانات خصوصاً از ماده س:
 موز ندارد جايز است؟دانش آ
زيرا اين كار نوعي غش و خيانت محسوب ، تقلبي در امتحانات جايز نيست ج:

 شود. مي

هصلَّى  پيامبر اسالم  يْسَ منّا«فرموده است:  علَيه وسلَّم اللـَّ لَ نا فَ نْ غشّ   )566F1(»مَ

 ». خيانت كند از ما نيست -جماعت مسلمانان -هر كس به ما«
چرا كه اگر دانش آموزان به تقلبي ، امت اسالمي است بر ميموضرر تقلبي ضرر ع

شان ضعيف گشته و بدين ترتيب امت اسالمي از داشتن  عادت نمايند سطح علمي
 گردد. فرهنگ عالي محروم شده و محتاج بيگانگان مي

شان جدي نباشند. حكم تقلّبي در  شود كه مسلمانان در زندگي و اين امر سبب مي
ها را بايد  ي ماده زيرا دانش آموز همه، يسي و دروس ديگر مساوي استدرس زبان انگل

بنده با اين نظر موافق نيستم. ، كه يادگيري زبان انگليسي بي فايده است پاس كند. اما اين
خواهيد ملّتي را به  شود. شما مي هاي خوبي از آن برده مي اي از اوقات بهره زيرا در پاره

كنيد  فكر مي، فهمند كه جز زبان انگليسي زبان ديگري نميسوي دين اسالم فراخوانيد 
كنيم  ي زبان انگليسي چقدر مهم خواهد بود؟ چه بسا آرزو مي در همچنين شرايطي فايده

 رسيديم. دانستم تا با مخاطب به تفاهم مي كاش در فالن موقعيت فالن زبان را مي اي كه 

 )2/61( )5( -ةكتاب الدعو -شيخ ابن عثيمين

 فراهم كردن شرايط غير قانوني براي قبولي دانش آموز ]17[

                                                            
 )101(مسلم   -1
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ي امتحانات  بعضي از مديران مدارس اشتياق فراواني به اين دارند كه نتيجه س:
ي مدرسه بين مدارس  نهايي مدرسه ي آنان به هر طريق ممكن خوب باشد تا آوازه

اناً با اعمال فشار بر ديگر بپيچد. بنابراين اگر تعداد زيادي دانش آموز تجديد شوند و احي
با توجه ، خواهند كه به تجديدشدگان يا افراد مردود نمره يا نمراتي بدهند معلم از او مي

كه چنين دانش آموزاني حتي مستحق نيم نمره هم نيستند. آيا جايز است كه مدير  به اين
 مدرسه چنين اسلوبي را براي قبولي دانش آموزان در پيش بگيرد؟!

تالش در جهت ارتقاي ، جب است كه معلمين را بر آموزش سودمندبر مدير وا ج:
نش آموزان تشويق نمايد. بر او الزم است كه احوال دانش آموز را مورد دا ميسطح عل

را بر درك مطالب و مواظبت بر دروس و اهتمام به حفظ و آماده  ها آنتفقد قرار داده و 
وي بايستي براي دانش آموزان  گيري قبل از شروع امتحانات توجيه و نصيحت كند.

ممتاز جوايز مناسبي در نظر بگيرد و استادان زبده و با كفايتي را در مدرسه استخدام 
اي نيكو بدست  تواند نتايج خوب و آوازه اي مي نمايد. با روش هاي مذكور هر مدرسه

 .ي سبقت را از ديگران ربوده و نامي نيكو كسب نمايدگو ميو هر مدير و معل، آورد
اما اهمال و در نظر نگرفتن اصول تربيتي و دلخوش كردن به چشم پوشي و سهل  

زيرا هدف از برگزاري امتحانات ، اصالً جايز نيست، انگاري مصححان در ارتقاي نمرات
 هاي آنان است. بازشناسي استعداد و توانايي هاي دانش آموزان و ارزيابي زحمت

اين دانش آموز در آينده صالحيت بعهده ي اين است كه  موفقيت در آزمون نشانه
ي  تواند سودي به امت و جامعه هاي حساس مملكت را دارد و مي گرفتن پست

اي است براي بازشناسي افراد با كفايت از افراد  ساند. آري! آزمون وسيلهبر مياسال
 هاي مهم كشور را ندارند. ك كه لياقت بعهده گرفتن مسئوليت كودن و كم در، كفايت بي

معلمين موظف هستند حق را به حق دار بدهند و از دادن حتي يك يا دو نمره هم به 
 افراد غير مستحق خودداري نمايند و اين عين عدل و انصاف است. 

ي سري همين  نش آموزان و اكتفا به شمارهدا ميعلت اصلي مخفي نگه داشتن اسا
هات برخي از دانش آموزان است كه مبادا برخي از معلمان و تصحيح كنندگان از اشتبا
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 چشم پوشي نمايند.

 ﴿ د:فرماي مي تعالىاهللا           ﴾ :عدل  اهللا به« ]۹۰[النحل

  »دهد.. و نيكوكاري دستور مي
 اجراي عدالت واجب است.، شريفه ي آيهمطابق با فرمان الهي در اين 

سؤاالت آموزشي پاسخ فقهي به  -شيخ ابن جبرين
 ) تهيه: عبدالعزيز المسيند20، 19( و تربيتي ص

 ] تنبيه بدني دانش آموزان18[

تنبيه بدني دانش آموزان به قصد تربيت تا به اداي وظايف شان بهتر عمل كنند  س:
 دارد؟ چه حكمي

و پدر رفتار فرزندش را زير نظر ، اين كار اشكالي ندارد؛ معلم رفتار دانش آموز را ج:
كنند تا به اخالق پسنديده عادت  گيرند و اگر مستحق تاديب و تنبيه باشند تاديبش مي مي

صلَّى  راسخ باشد. از اين رهگذر است كه پيامبر اسالم، كرده و بر انجام كارهاي نيكو

ه بْعِ «فرمايد:  مي علَيه وسلَّم اللـَّ نَاءُ سَ بْ مْ أَ هُ ةِ وَ الَ مْ بِالصَّ كُ دَ الَ وا أَوْ رُ نِنيَ  مُ ا ، سِ يْهَ لَ مْ عَ بُوهُ ِ ارضْ وَ

 ٍ رشْ نَاءُ عَ بْ مْ أَ هُ مْ يفِ ، وَ يْنَهُ وا بَ قُ رِّ فَ ـوَ عِ الْ اجِ ضَ  )567F1(»مَ

وقتي كه در سن ده سالگي از خواندن نماز كوتاهي كنند تنبيه  پس پسران و دختران
شوند تا بر خواندن نماز عادت نمايند و همين است حكم واجبات ديگر از  بدني مي

 كارهاي خانه و... ، آموزش قبيل
ولي ، توجه كنند ها آنبنابراين بر اولياي كودكان واجب است كه در توجيه و تأديب 

بلكه خفيف و در عين حال ، بايد گفت كه اين تنبيه نبايد خيلي شديد و خطر ساز باشد
 مفيد باشد و مقصود از آن حاصل گردد.

 )171( ) ص37( ي شماره، ي بحوث مجله -شيخ ابن باز

                                                            
 ) همين باب گذشت.14ي  ( تخريج و ترجمه حديث در فتواي شماره -1
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 ] مجبور كردن دانش آموز توسط معلم تا اشياي گران قيمت براي او بياورد19[

، لوح چوبي، برخي از معلمان دانش آموزان را به آوردن اشيايي چون تنديس س:
براي بسياري  سازند. اين امر موجب ايجاد مشكل پارچه و.. مجبور مي، خودكار، روزنامه

ها  همين مسئله در مورد خانم معلم، يِ مناسبي ندارندهايي شده كه شرايط مال از خانواده
 شود. جنابعالي چه نصيحتي در اين خصوص داريد؟ نيز مشاهده مي

شكي نيست كه بسياري از اولياي دانش آموزان فقير و ضعيف هستند و بدست  ج: 
 شان سخت است.  آوردن قوت اليموت و حداقل نيازهاي منزل براي

نداشته  ها آناست كه با دانش آموزان مدارا كرده و توقعي از بنابراين بر معلم واجب 
هاي مالي در اختيار دانش آموزان قرار  ي ممكن كمك باشد. بلكه سعي كنند به هر وسيله

ـ«فرموده است:  علَيه وسلَّم اللَّـهصلَّى بدهند. رسول اكرم  نِ كَ الْ مِ ؤْ نَ لِلْمُ مِ ؤْ ـمُ دُّ الْ شُ بُنْيَانِ يَ

ضُ  ابَعْ ضً   )568F1(.»هُ بَعْ

مانند كه بخشي ازآن بخش ديگري را  در تقويت همديگر) به ساختماني مي( مؤمنان«
 ».دارد محكم نگه مي

كند  خودكار و يا پارچه وپال كارد... نياز پيدا مي، به اشيايي مانند روزنامه هرگاهمعلم    
ه كشي كرده و يا معلمان براي خريد آن در بين خود قرع، خودش زحمت آن را بكشد

ي آن را  هر كدام شان مبلغي را بپردازند و يا از افراد خير و ثروتمند درخواست تهيه
توانند از دانش آموزاني كه  چه باز هم نتواستند آن چيز را بدست بياورند مي بكنند. چنان

ي آن را بكنند و هر دانش آموزي بر حسب  خودشان داوطلب باشند در خواست تهيه
كه چيزي ندارند بايد در موردشان گفت كه خداوند  دش چيزي بياورد و آنانتوانايي خو

 سازد. هيچ كس را خارج از وسع و توانشان ملكف نمي
كنم كه به دانش آموزان  به مديران مدارس و اعضاي هيأت تدريس نصيحت مي 

مجبور  ي وسايلي كه توان آن را ندارند را به تهيه ها آنگيري كرده و  رحم نموده و آسان

                                                            
 )2585) و مسلم  (6026، 2446، 481بخاري ( -1
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هاي ديواري را برايشان فراهم  روزنامه، اعالنات، كارهاي دستي، لوازم سرگرمي، نكنند
و به آن لحظه فكر كنيد ، كنيد و بدانيد كه بسياري از اولياي دانش آموزان فقير هستند

يد كه معلم از من درخواست گو ميبه او ، رود كه: فرزندي نزد پدر و سرپرستش مي
و يا... كرده است و پدر از نداري بنالد و بچه برحرف خود پا فشاري  يا روزنامه، پارچه

اش را فراهم  چه خواسته پذيرد و چنان كند و بگويد كه معلم از من هيچ عذري را نمي
دهد؟ چه بسا به  كنيد چه حالي بر پدر و خانواده دست مي افتم؛ فكر مي نكنم عقب مي

شوند. اين جاست كه معلم را  رفتن مجبور ميي منزل و يا قرض گ فروختن اثاثيه، گدايي
دارد كه معلمان بر ما ستم نموده و ضرر مي  مورد لعن و نفرين قرار داده و اظهار مي

زنند. بر معلم الزم است كه اين مسئله را مدنظر قرار داده و خود را بجاي ولي دانش 
 ز نبايد بپسندد. پسندد براي ديگران ني آموز قرار دهد و آنچه را كه براي خود نمي

   )47-46( پاسخ فقهي به سؤاالت آموزشي و پرورشي ص -شيخ ابن جبرين
     تهيه و تنظيم: عبدالعزيز المسيند.

 آموزان به استقبال معلم ] دست زدن و بلند شدن دانش20[

كه يكي از دانش آموزان سؤالي را خوب پاسخ  در بعضي از مدارس هنگامي س:
كه مدير يا  دهند. همچنين وقتي زدن وي مورد تشويق قرار مي با دست، بدهد دوستانش

 شوند. حكم اين موارد چيست؟  شود به احترام او از جا بلند مي معلم وارد كالس مي
دست زدن مكروه و مد دوران جاهليت و از صفات زنانه است. اهللا تبارك و  ج:

﴿ فرموده است: تعالى                  ﴾ :۳۵[األنفال[  

 .»باشد دعا و تضرع ايشان در كنار مسجدالحرام جز سوت كشيدن و كف زدن نمي«

هصلَّى  پيامبر گرامي اسالم ءٌ «گفته است:  علَيه وسلَّم اللـَّ ْ ةِ يشَ الَ مْ يفِ الصَّ ابَكُ ا نَ إِذَ

فِّ  يُصَ لْ الُ وَ جَ بِّحْ الرِّ يُسَ لْ اءُ فَ  )569F1(»قْ النِّسَ

 ». اگر در نماز موضوعي برايتان پيش آمد مردان تسبيح بگويند و زنان كف بزنند«
                                                            

 ) اين الفاظ از مسند احمد است.5/332) و مسند احمد  (421مسلم  ( ،)1218(  بخاري -1
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اءِ «در الفاظ ديگري آمده است:  يقُ لِلنِّسَ فِ التَّصْ الِ وَ جَ بِيحُ لِلرِّ   )570F1(»التَّسْ

 ».در نماز) براي زنان است( سبحان اهللا گفتن براي مردان و كف زدن«
بدليل گفتار انس ، جا بخاطر استاد و معلم كراهيت شديد دارد همچنين برخاستن از

ما كان أحد أحبّ اليهم من «رضوان اهللا عليهم): ( رضي اهللا عنه در مورد صحابه كرام

ىلَّ  رسول اهللا لَّمَ  اللَّـهُ صَ سَ يْهِ وَ لَ و كانوا ال يقومون له اذا دخل؛ ملا يعلمون من كراهته  عَ

 )571F2(»لذلك

هصلَّى  ي پيامبر س به اندازهنزد صحابه هيچ ك« محبوب نبود و با اين  علَيه وسلَّم اللـَّ
 دانستند پيامبر شدند چون مي شد صحابه از جا بلند نمي وقتي كه ايشان وارد مي، حال

هصلَّى   ».دپسند مياين كار را ن علَيه وسلَّم اللـَّ
قبال و سالم گفتن و مصافحه اما اگر دانش آموز يا هر كس ديگري به خاطر است

هصلَّى  شود اين كار اشكالي ندارد. زيرا رسول اهللا كردن با ديگري از جا بلند مي علَيه  اللـَّ

لَّمسقوموا ايل «در مورد معاذ رضي اهللا عنه به صحابه رضي اهللا عنهم فرمود:  و

 )572F3(»سيّدكم

 ».معاذ) برخيزيد(به سوي سرورتان «
هى صلَّ رسول اهللا زماني اين سخن را در مورد معاذ رضي اهللا عنه ايراد  علَيه وسلَّم اللـَّ

ي بني قريظه آمده بود. همچنين ثابت شده كه پيامبر  فرمود كه معاذ براي داوري در قضيه
به هنگام ورود دخترش فاطمه رضي اهللا عنها از جا بلند  علَيه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اكرم
 بوسيد. و فاطمه نيز با پدرش چنين رفتاري داشت. و دستش را گرفته و مي شد مي

                                                            
 ).422) و مسلم  (1204، 1203بخاري  ( -1

(امام ترمذي حديث مذكور را حسن صحيح غريب گفته است). ضياء  ).2754) ترمذي  (3/132احمد  ( -2
 )25583) مصنف ابن ابي شيبه  (1958»  (ةالمختار« در 

 ).1768) ومسلم  (3043بخاري  ( -3
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كعب ، ي سه نفرِ بازمانده از جنگ تبوك را قبول كرد توبه تعالىدر آن هنگام كه اهللا 
هصلَّى  به مسجد رفت و رسول اهللا -بود ها آنكه يكي از  -بن مالك در  علَيه وسلَّم اللـَّ

در اين حال شخصي بنام طلحه بن عبيداهللا رضي اهللا عنه به ، بودميان يارانش نشسته 
اش را به او تبريك گفت؛  پيشواز كعب شتافت و با او مصافحه نموده و پذيرش توبه

هصلَّى  رسول اهللا  كه شاهد اين رفتار بود چيزي نگفت. علَيه وسلَّم اللـَّ

 )1325( ي شماره، ةمجله الدعو -شيخ ابن باز

 تواند برايش عذري باشد جهل نمي، كسي كه قادر به يادگيري است ]21[

رب العالمين) كه  سعة( الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد) و(هاي كتاب س:

ليكن در ذهنم ، ام باشد را خوانده موضوع بحث هر دو معذوريت به علت جهل مي
 اين است: زند كه جواب آن را در هر دو كتاب نيافتم. سؤال سؤالي دور مي

آيا جهل ، رود كسي كه توان ياد گيري و تحصيل علم را دارد ولي به دنبال آن نمي -
 تواند عذري باشد؟  و ناداني در حق چنين فردي مي

 عدم تواناتي بر يادگيري چه تعريفي دارد؟ -
رود و در نتيجه نسبت به  كسي كه به تحصيل علم توانايي دارد و در پي آن نمي ج:

 رود. معذور به شمار نمي، شود ضروريات ديني جاهل و نادان ميواجبات و 
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق

 )12/84( فتاواي انجمن دايمي مباحث علما وافتا

 ي عقيده و... هاي ضروري درباره ] دانستني22[

شد تا مسلمان واقعي به ميزان علم هر مسلمان در مسايل عقيدتي چه مقدار با س:
 حساب بيايد؟

و همچنين در داشتن وقت فراغت  هاي عقالني بايد گفت كه مسلمانان در قابليت ج:
، اي كمتر است اي بيشتر وعده عقل و درك عده، هايي دارند و عدم آن با همديگر تفاوت
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يك بنابر اين گاهي چيزي كه بر ، برخي پركار و تعدادي بيكار يا كم مشغله هستند
 درعقيده) واجب است بر مسلمان ديگري واجب نيست. ( مسلمان

 حداقل آنچه كه بر هر مسلماني واجب است به شرح ذيل است:
 تعالىايمان آوردن به اهللا  - 
 هاي آسماني كتاب - 
 روز رستاخيز  -
 كه خير و شر تقدير از جانب اهللا است ايمان داشتن به صورت اجمالي به اين -

بصورت ، و فهميدن معناي آن »أنَّ الإله االّ اهللا وأنَّ حممداً رسول اهللا«ردن به زبان آو -

 اجمالي
 برپا داشتن نماز  -
 دادن زكات براي افراد صاحب نصاب -
 روزه گرفتن در ماه مبارك رمضان  -
 ي كعبه براي توانمندان. رفتن به حج خانه -

دهد  اتفاقاتي كه برايش رخ مي ها الزم است كه مسلمان احكام مسايل و عالوه از اين
 را بداند تا آنچه را كه جايز است انجام دهد و از آنچه كه ناجايز است پرهيز كند.

ي طحاوي)  شرح عقيده( هاي اسالف مانند قرآن را زياد تالوت كن و از مطالعه كتاب
غافل مباش  اهللا عليه) رحمه(زاد المعاد) از ابن قيم ( اهللا عليه) ورحمه(از ابوالعز حنفي 

 و از اين طريق علم و دانش خود را افزايش بده. 
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق

 )3/182( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 آموختن آن از علماست، ] روش صحيح دريافت علم23[

حضور در مجالس درس علما  آيا واقعيت دارد كه علم تنها از طريق شفاهي و -س:
 شود؟ حاصل مي
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هاي ديگري مانند كتاب و نوارهاي صوتي استفاده كرد  توان از روش كه مي يا اين
 بدون دريافت مستقيم از علما و مشايخ؟

فراگيري علم و انديشه از طريق علماي عامل واجب است و تنها كتاب و نوار  ج:
ه را واضح و تشريح كرده و جويندگان كافي نيست؛ زيرا علما مسايل غامض و پيچيد

كنند. البته كتاب و نوار صرفاً وسايلي  علم را به سمت فهم و درك صحيح راهنمايي مي
كه نوار  به شرط اين، ان بهره گرفتتو ميبراي كسب علم و اطالعات  ها آنهستند كه از 

ا به نوار و كتاب يا كتاب از عالمي معتبر و موثق صادر شده باشد؛ ولي باز هم نبايد تنه
 اكتفا نمود.

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق
 )12/97( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ] بيان كردن اشتباهات علما و آداب آن24[

چه  ها آني هشدار از اشتباهات  تفتيش و دنبال كردن عيوب علما به بهانه س:
شوند. اين افراد  بايد دانست كه اين عمل را طالب علوم ديني مرتكب ميدارد؟  حكمي

را از علماي بزرگي امثال سيوطي بر حذر داشته  به مردم عوام هشدار داده و چه بسا آنان
 است.» اشعري«دارند كه سيوطي داراي مشرب  و اظهار مي

د إِ «كه در حديث آمده است:  كما اين، علما از خطا معصوم نيستند ج: ا اجتَهَ ـذَ اكِمُ الْ حَ

انِ  رَ هُ أَجْ لَ ابَ فَ ر واحدٌ ، فَأصَ هُ أَجْ لَ أَ فَ طَ أَخْ ا اجتهد فَ إِذَ   )573F1(.»وَ

حكم كننده اگر در اجتهادش مصيب باشد داراي دو اجر است و اگر خطا كند يك «
 ». اجر دارد

 كه هدف مادامي، كند بايد گفت كه اين خطاها از ارزش علما هيچ چيزي را كم نمي
دار  را لكه ها آنرسيدن به حق باشد. نبايد به سبب اين خطاها عرض و آبروي  ها آن

                                                            
ـ«) به لفظ 1716( ) و مسلم 7352بخاري  ( -1 تَهَ مَ فَاجْ كَ ا حَ إِذَ ... وَ ابَ دَ ثُمَّ أَصَ تَهَ َاكِمُ فَاجْ مَ احلْ كَ ا حَ دَ ثُـمَّ إِذَ

طَأ...   »أَخْ
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ساخت. ولي درعين حال بيان حق و تذكر به خطاي علما به همراه حفظ احترام و 
ي صحيح  واجب است: مگر آنكه آن عالم مبتدع و مخالف با عقيده ها آنقدرشناسي از 

ها و   ز او و كتابهايش هشدار داد تا مردم از گفتهباشد كه در اين صورت بايد مردم را ا
ي اغواگري داشته باشد. زيرا اعالم هشدارها از  فتواهايش متأثر نشوند. بويژه اگر انگيزه

نبايد  چنين علمايي پرداختن به بيان حق و نصيحت بر خلق است: البته اين هشدارها
صد ياد آوري از خطاهاي بلكه به ق، بصورت آبروريزي اشخاص و علما انجام بگيرد

علما بايد مطرح شود. از علم علما و انديشمندان بايد استفاده برد و بدون شك اينان 
ولي بايد گفت كه خطاي ، هند فضايلي دارند كه خطاهايشان را تحت پوشش قرار مي

 نه علما و نه هيچ كس ديگر.، هيچ كس قابل پذيرفتن نيست
 نبينا محمد و آله و صحبه و سلمو صلي اهللا علي ، و باهللا التوفيق

 )12/98( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ] موضع مسلمان در برابر اختالفات علما25[

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

اند ولي دليلي برايش  اي ديديم كه علما به آن فتوا داده اگر مسئله، مچنين بفرماييده
 اند چه كار كنيم؟  ارايه نكرده

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

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

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

 ] حكم يادگيري تجويد قرآن26[
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وبي در مورد كسي كه احكام قرائت و تجويد قرآن كريم را به خ شريعت اسالمي س:
 دارد؟ چه حكمي، داند نمي

و ، اين شخص بايد كسي را پيدا كند تا احكام تجويد قرآن را به وآموزش دهد ج:
كافي است كه خودش قرآن را نزد ديگري كه ، اگر نتواست چنين شخصي را پيدا كند

قرائت نمايد و از اين طريق قرائت خوب را تمرين كند. ، قرائت و تجويدش خوب باشد
از كشور عربستان سعودي گوش بدهد و » قرآن«به راديوي ، ار هم ميسر نبوداگر اين ك

كه زبانش روان و قرائتش خوب بشود. البته بر او  از روي آن خط برده و بخواند تا اين
انواع ، اخفا، اظهار، الزم نيست كه احكام نظري از قبيل فرق بين ادغام با غنه و بدون غنه

ي است كه در تجويد بصورت عملي مهارت پيدا بكند و آن مدها و... بداند. بلكه كاف
 روان شدن زبان در تالوت قرآن است. 
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق

 )106 -105/ 12( حوث علمي و افتاب ميفتاواي انجمن داي

 ] حفظ قرآن كريم27[

 آيا حفظ قرآن كريم فرض است؟ س:

فرض نيست كه  ن كريم فرض كفايي است و بر تمام افراد امت اسالميحفظ قرآ ج:
به شرط آن كه ، آن را از حفظ كنند. حفظ قرآن افضل قربات و نيكوترين ارزش است

 اجرا كند. ، حدود و احكام آن را، حفظ كننده بر آن عمل كرده
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق

 )12/90( اي انجمن دايمي مباحث علمي و افتافتاو

 ] علوم شرعي افضل علوم است 28[

، يكي از برادرانم در مورد درس و تحصيلش دچار ترديد و دو دلي شده است س:
خواهد سال  با اين وجود مي، ايشان در رياضيات و فيزيك عالقه و استعداد فراواني دارد

يد: اكنون گو ميبرادرم به من  –إن شاءاهللا  -ي علوم شرعي درس بخواند آينده در رشته
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خواهم در علوم شرعي مهارت حاصل  مي، ام كه به علم رياضيات و فيزيك دست يافته
آورد و از طرفي  كنم. ايشان واقعاً دو دل است كه كدام رشته برايش موفقيت مي

خود  ،كنيد خواهد كه به دين اسالم خدمت كند. شما ايشان را چگونه نصيحت مي مي
 تعالىمن در موضوع برادرم متردد و نگران هستم و ناگفته نماند كه برادرم از اهللا 

يد كه علم دنيوي فرض كفايه است وعلم شرعي از هر گو ميولي ، استخاره خواهد كرد
 نظر از علم دنيوي بهتر است. لطفاً ما و ايشان را راهنمايي بفرماييد. 

ي رياضي ادامه بدهد و در كنار آن علم شرعي  برادر شما بايد درسش را در رشته ج:
ي مذكور به يكي از  يا بعد از فارغ التحصيل شدن از رشته، را نيز از علما فرا بگيرد

هاي الهيات پيوسته و امور ديني را فرا گرفته و دانشمند بشود.  ها و دانشگاه آموزشگاه
ب علوم شرعي باز چنانچه بيم آن را دارد كه علم رياضي و فيزيك وي را از كس

چه علوم ، بپردازد تواند از آن رشته صرف نظر كرده و به خواندن علم شرعي مي، دارد مي
آفريده شده تا از روي بصيرت  انساني علوم است؛ و  شرعي مهمتر و سودمندتر از بقيه

و دانش پروردگارش را پرستش كند و اين ممكن نيست جز با عنايت به خواندن علوم 
 شرعي.

 -كار برادرت را آسان نموده و درعلم و اوقاتش بركت بدهد تعالى اهللا -
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق

 ) 103 -12/102( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

نيز ثوابش جاري  انسان] چاپ كتب شرعي جزء همان علمي است كه پس از مرگ  29[
 است

آيا پس از مرگ او ثواب اين عمل ، كند صي اقدام به چاپ كتب شرعي ميشخ س:
 برايش جاري است؟ 

 گيرد يا نه؟ قرار مي ... او علم ينتفع به...)(آيا اين عمل او مشمول حديث  

استفاده  ها آنهاي سودمند كه مردم در امور دين و دنياي خويش از  چاپ كتاب ج:
كه ثواب و نفع آن حتي بعد از مرگ جاري خواهد اي است  كنند جزء اعمال صالحه مي



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   824 
  

هصلَّى  بود. اين عمل مشمول حديثي است كه ابوهريره رضي اهللا عنه از رسول اهللا  اللـَّ

لَّمسو هلَينْ ثالثة صدقةٍ ٍ جاريهٍ  نساناذا مات اال«روايت كرده است:  ع او ، انقطع عمله االّ مِ

 )574F1(»هاو ولدٍ صالحٍ يدعول، علم ينتفع به

، ي جاري گردد. مگر از سه چيز: صدقه عملش قطع مي، ميرد مي انسانوقتي كه «
 ».شود و فرزند نيكي كه براي او دعا كند آن استفاده مي از ي كهلمع

اند. هر كس  رحمهم اهللا) روايت كرده(نسايي و احمد ، ترمذي، اين حديث را مسلم
  كننده خواه تأليف، يابد ور را در ميثواب مذك، ي علوم سودمند سهيم باشد كه در تهيه

ي مشاركت و  كه هر كس به اندازه ناشر باشد و يا تهيه كننده. خالصه اين، باشد يا معلم
 كند. مي تالشش اجر و ثواب كسب

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق
 )26002( ي هفتواي شمار -فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ] حكم فراگيري علم شرعي30[

 آيا فراگيري علم شرعي فرض است؟  س:

كه فراگيري و خواندن آن بر هر مسلمان اعم  علم شرعي بر دو قسم است: علمي ج:
ي صحيح را  عبادت و عقيده، از مرد و زن فرض است كه مسلمان با فراگيري آن

احكام ، اركان اسالم، اصول ايمان، موارد شرك، تشخيص داده و به مسايلي چون توحيد

طلب العلم «شود. حديث معروف  پاكي از جنابت و... آگاه مي، چگونگي وضو، نماز

 بر همين مفهوم تفسير شده است. )575F2(»كل مسلم یفريضةٌ عل

                                                            
 ). 1631مسلم  ( -1

-8381-4096-2462-2030، 2008-9»  (االوسـط «) و 61-22»  (الصـغير «طبـري در   ،)224ابن ماجه  ( -2
). اين حديث با تمام طرق ضعيف است ولي با مجموعـه  10439)  (10/195»  (الكبير«) و 8567-8833

، 5264(  268، 4/267از عالمـه منـاوي   » ض القـدير فـي «مراجعه شود بـه   ي حسن مي رسد. طرق به رتبه
5268( 
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ي  قسم ديگر از علم آن است كه فراگيري آن فرض كفايه است و آن شناختن بقيه
به آن بپردازند از ساير  ها آناگر تعدادي از مسلم ابواب علم و دين كه فضيلت است.

 د.كن ميامت كفايت 
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق

 )12/90( حوث علمي و افتاب ميفتاواي انجمن داي

 ي ترس از عمل نكردن به آن ] خودداري از تحصيل علوم شرعي به بهانه31[

ي كسي  علم شرعي با عمل مرتبط است.. حكم شريعت درباره دانند كه همه مي س:
تواند به آن عمل  كه نمي ي اين كند به بهانه كه از فراگيري علم و دانش خودداري مي

 نمايد چيست؟
كه تحصيل علم بر او واجب است حتي اگر خوف  آيا ادعايش به جاست؟ يا اين

 عمل نكردن را داشته باشد؟
تا ، ي شيطان است فريب و وسوسه، رس كوتاهي در عملاز ت، ترك تحصيل علم ج:

د. بر مسلمان واجب است كه به دنبال علم سودمند رفته و بر آن زآدميزادگان را گمراه سا
 عمل نمايد. 

هصلَّى رسول اكرم    )576F1(»طلب العلم فريضهٌ عيل كل مسلمٍ «گفته است:  علَيه وسلَّم اللـَّ

 »ي فرض استفراگيري علم بر هر مسلمان«

ل اهللا له طريقاً ايل اجلنّة« لَكَ طريقاً يلتمس فيه علامَ سهّ نْ سَ   )577F2(»مَ

راه رسيدن به جنت را  تعالىاهللا ، هر كس راه جستجوي علم را در پيش بگيرد«
 ».گرداند برايش آسان مي

هاي صوفيه عنوان  ها در مورد ترك تحصيل از طرف برخي گروه طرح عذرها و بهانه
 هاي شيطاني توجه كرد.  پس واجب است كه به علم روي آورد و نبايد به بهانه شوند. مي

                                                            
 تخريج اين حديث در فتواي سابق گذشت.   -1
 )2699مسلم  ( -2
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 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق
 )12/97( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ] حكم يادگيري زبان خارجي32[

 دارد؟ يادگيري زبان خارجه چه حكمي س:

، ي خارجي اشكالي نداردها آنيادگيري زبان انگليسي و ديگر زب، نداگر ايجاب ك ج:
 ولي اگر نيازي براي اين كار نباشد فرا گرفتنش مكروه است.

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق
 )12/133( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ] حكم فراگيري قوانين وضعي 33[

ساخته پرداخته ي ذهن بشر) و تالش در جهت اجرا (فراگيري قوانين وضعي  - س:
 دارد؟ و تنفيذ آن چه حكمي

 از آن بهتر است.  تعالىكه شريعت اهللا  با علم به اين
 دارد؟ منطق و روان شناسي چه حكمي، فلسفه، تدريس قوانين وضعي -
ل پرداختن به ذات و صفات از آنجايي كه اين علوم اباطيل و خرافات زيادي از قبي -

 الوجود و... را دربر ةوحد، ي كمونيستي عقيده، تحليل و تحريم، تعالىو اسماي باري 

خصوصاً اگر اين ، تواند باشد در اين صورت تكليف مدرس و دانشجو چه مي، دارند
دروس در سطح ملّي نيز تدريس شوند و استاد و دانشجو از طالب علوم شرعي هم 

يند گو مي، گفته شود كه اين علوم اشتباه است ها آندچار شبهه بگردند و به  نباشند و اگر
 ي رزق ماست و...  اين دروازه، چه كار كنيم

در صورتي كه مخالف  ها آنيادگيري قوانين وضعي به منظور اجرا و تنفيذ  ج:
باشند جايز نيست. البته خواندن و يادگيري آن جهت تبيين انحراف و  شريعت اسالمي

خطرات آن جايز است. مناسب است كه ضمن بيان خطرات قوانين وضعي به بيان عدل 
كافي است پرداخته شود.  ها انسانبراي مصالح  كه اسالم هاي اسالم و اين و خوبي



   

 827 باب چهارم: نيت و طهارت و فطرتهاي سنت
 

مسلماني كه توان تشخيص حق از باطل را ندارد برايش جايز نيست كه فلسفه و قوانين 
كه دچار فتنه و شبهات شده و از صراط مستقيم زيرا امكان دارد ، وضعي را فرا بگيرد

منحرف گردد؛ كسي كه قادر به تشخيص آن باشد و بتواند سره را از نا سره جدا كند 
به ، تا حق را به اثبات رسانده و باطل را از بين ببرد، تواند به تدريس آن بپردارد مي

 شرطي كه اين كار سبب از دست رفتن واجبي نشود. 
ي علمي و  ها لوم شد كه تعميم يادگيري اين علوم در تمام دورهبدين ترتيب مع

بلكه اين كار تنها براي افرادي خاص كه ظرفيت آن را دارند ، ها جايز نيست آموزشگاه
خويش را به انجام رسانده و حق را ياري نموده و باطل  ي اسالمي تا وظيفه، جايز است

بايد عقيده ي صحيح را از كتاب و سنت را نابود سازند.البته قبل از همه اين موارد 
 آموخت.

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق
 )135-12/134( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 هاي گمراه كننده ] حكم مطالعه و خواندن كتاب34[

كتاب ابومشعر ، سيِناشنويم؛ امثال: ابن  ها را خيلي زياد مي نام برخي ازكتاب س:
 و...  رحمهكتاب ال، شموس األنوار، فلكي
 ها از نظر صحت پايه واساس دارند؟ آيا اين كتاب-
ها اعتقادات عجيب و غريبي دارند و  هاي اين كتاب برخي مردم در مورد درون مايه -

 يندگو مي
از شياطين  توان جن را اخراج نمود و به نيات مردم پي برد و ها مي كه با كمك اين -

 نظر شما در مورد اين اعتقادات چيست؟، محفوظ ماند
آيا جايز است كه ، ها درست باشد هاي اين كتاب اگر محتويات و درون مايه -

 شخص آن را شغل خود قرار داده و بگويد:
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، گردي به وقت وزيدن باد بيمار مي، تو در فالن روز و فالن وقت مريض خواهي شد
شوي و... اگر اين سخنان صحيح باشد آيا جايز است  تالالت ميبا لمس شبنم دچار اخ
 ي ارتزاق قرار دهد؟ كه شخص آن را وسيله

و هيچ كس اجازه ندارد آن را شغل ، ها جايز نيست عمل به محتويات اين كتاب ج:
ها وخرافات  ي خويش قرار دهد و براي هيچ كس جايز نيست كه به شعبده بازي وحرفه

خرافات و ادعاي ، بدعات، ها مملو از مسايل شركي زيرا اين كتاب، داعتقاد داشته باش
است و هيچ كس  تعالىعلم غيب هستند. و مشحص است كه علم غيب مختص به اهللا 

گاهي انبيا و يا فرشتگانش را از اخبار  تعالىداند و البته اهللا  جز او مسايل غيبي را نمي
 سازد.  غيبي مطلع مي

 لي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلمو ص، و باهللا التوفيق
 )2/132( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ها ] حكم گرفتن عكس و فيلم از جشنواره35[

يكي از دانش آموزان يا معلمين ، هاي نمايشي در مدرسه هنگام برگزاري جشن س:
هاي متنوعي از قبيل  بخش، كند. در جشنواره از جشنواره يا قسمتي از آن فيلم برداري مي

ي  و از همه(اجراي كارهاي هنري و گفتگو با دانش آموزان و معلمين وجود دارد ، سرود
بفرماييد حكم تصويربرداري و عكس انداختن از اين ، شود) ها فيلم برداري مي اين

 مراسم چيست؟
بين صاحب نظران شريعت ، در موضوع تصوير برداري مخصوصاً با دوربين ج:

اند. استادان  مي اختالف نظر است؛ مشايخ و علماي سلف آن را ممنوع دانستهاسال
شيخ ابن باز و شيخ حمود تويجري مطلقاً ، بزرگواري همچون شيخ ابن ابراهيم

اند. اين بزرگواران انواع فيلم برداري و عكس  ي تحرير درآورده ممنوعيت آن را به رشته
وير برابر دانسته و به ممنوعيت اين عمل حكم ها را به دليل عام بودن داليل تحريم تص

 اند. داليلي مانند: داده
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وح« و يكلف أن خَ فيها الرُّ شود كه در آن روح  عكس بردار مجبور كرده مي« »ينفُ

(».بدمد
578F

1( 

لَقتُم« (».زنده نماييد، ايد  آنچه را كه درست كرده« »أحيُوا ما خَ
579F

2( 

ر فی النار« لُّ مصوِّ (».ر جهنم استهر عكس برداري د« »كُ
580F

3( 

رين« وِّ (».نفرين بر عكس برداران« »لَعنُ املُصَ
581F

4( 

ي  مصيبت عكس عام شده و همه، اي از علماي متأخر وقتي كه ديدند  عده، رفته رفته
، در گذرنامه( ها مملو از آن است و هر كسي به نوعي مجلّات و كتاب، ها نشريه، منازل

چون احساس كردند ، گيري نمودند ساندر حكم آن آ، كارت شناسايي) حامل آن است
 ها ضروري است. اي از اوقات خصوصاً در نقل و انتقاالت و مسافرت كه عكس در پاره

هاي اين جشنواره ها داراي فايده و محاسني نيز  ها و برنامه نگهداري فعاليت، تازه
ي ها و هنرنماي، سخنراني ها، توان از آن سرودها زيرا پس از اتمام جشنواره مي، است

، يند: تصوير برداري با دوربين مثل سابقگو ميگفتگوها استفاده نمود. اين عده از علما 
شود. هدف از اين نوع  هاي جديد نمي دستي نيست و ممنوعيت شامل اين دستگاه

بلكه مقصود از آن ، نيست تعالىها تشبيه شئ مصور با خلقت اهللا  تصوير برداري
ت است. كار عكس برداري ممكن است با مجوزهاي نگهداري سخنراني ها و مقاال

به شرط آن كه از ممنوعيت هاي شرعي مانند زنان بي حجاب پرهيز ، مذكور مباح بشود
 شود.

 145هاي فقهي بر سؤاالت آموزشي و تربيتي ص  پاسخ -شيخ ابن جبرين
     تهيه و تنظيم: عبدالعزيز المسيند.

                                                            
 ).2110) و مسلم  (7042، 5963، 2225بخاري  ( -1

 ). 2108 -2107) و مسلم  (7558، 7557، 5961، 5951، 5181، 3224، 2105بخاري  ( -2

 ).2110مسلم  ( -3

 .)2086بخاري  ( -4
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 در آموزش ] تحريم استفاده از موسيقي و ساز 36[

مبادي اسالم را در مدارس ، كنيم و در ايام تعطيلي زندگي مي» انگلستان«در ، ما س: 
، ها كنيم. اين بچه تدريس مي، آيند پاكستان و يمن مي، هايي كه از هند براي بچه، محلي

تمام علوم را همراه ، درك بهتر و حضور ذهن، ي تشويق شدن در مدارس رسمي به بهانه
وقتي كه براي ، نمايد. اين بچه ها در فصل تعطيالت عكس دريافت مي با موسيقي و

بينند بي  آيند و آن مشوقات را نمي يادگيري علوم اسالمي و لغت عربي به مدارس ما مي
اي اين كودكان جايز بر ميهاي اسال شوند. آيا بهره گيري از ساز در سرود عالقه مي

ها بازي كنند تا بيشتر جذب شده و به  است؟ و آيا جايز است كه با عكس و مجسمه
 سوي مدارس اسالمي روي بياورند؟

نه در تعليم و نه در هيچ ، نه در اناشيد اسالمي، بكار گيري ساز و ديگر آالت لهو ج:

﴿ :تعالىبه دليل گفتار اهللا ، چيز جايز نيست            

          ﴾ :۶[لقمان[ 

در ميان مردم كساني هستند كه خريدار سخنان پوچ و غافل كننده هستند تا با چنين «
 . »بندگان اهللا را) نا آگاهانه از راه اهللا منحرف سازند( سخناني

هصلَّى پيامبر اكرم  تِ «فرموده است:  علَيه وسلَّم اللـَّ نْ أُمَّ ونَنَّ مِ يَكُ لُّونَ لَ تَحِ سْ امٌ يَ وَ ي أَقْ

ـ رَ الْ ـوَ ، حِ يرَ الْ رِ ـوَ ، حَ رَ الْ مْ ـوَ ، خَ فَ الْ ازِ عَ لَمٍ ، مَ نْبِ عَ امٌ إِىلَ جَ وَ نَّ أَقْ لَ يَنْزِ لَ مْ ، وَ يْهِ لَ وحُ عَ رُ يَ

ُمْ  ةٍ هلَ حَ ارِ ةٍ ، بِسَ َاجَ مْ حلِ أْتِيهِ ا، يَ دً يْنَا غَ عْ إِلَ جِ : ارْ ولُونَ يَقُ مُ ، فَ يُبَيِّتُهُ عُ  اللَّـهُ فَ يَضَ ـوَ لَمَ الْ خُ ، عَ سَ مْ يَ وَ

يرَ  نَازِ خَ ةً وَ دَ ينَ قِرَ رِ مِ ، آخَ وْ ـإِىلَ يَ ةِ الْ يَامَ   )582F1(»قِ

                                                            
/ 3» الكبيـر «)، طبرانـي در 6754ابـن حبـان  (   ،-مختصـراً  –) 4039ابوداود  ( ،-تعليقاً  –) 5590بخاري  ( -1

). امام ابن حجـر در كتـاب  (تعليـق التعليـق علـي      20777)،  (5895»   (الكبري«)، بيهقي در3317( 282
) 10/51ه فـتح البـاري  (  اين حديث را موصوالً آورده است. مراجعه شـود بـ   -5/17 -صحيح البخاري)

 ). 272-5/270) و تهذيب سنن ابوداود از ابن قيم  (5590ي  ( حديث شماره
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 ساز و، شراب، ابريشم، گروههايي خواهند آمد كه عمل فحشاي زنا يقيناً در امتم«
براي ، چوپاني، آيند دانند. و گروههايي به كنار كوهي بلند فرود مي موسيقي را حالل مي

را  ها آنشب هنگام  تعالىيند: كه فردا نزد ما بيا اهللا گو ميبه او ، رود مي آنان ي نزدحاجت
ي افرادي را كه در شب هالك نشدند  كوبد و چهره  هالك ساخته و كوه را برسر آنان مي
 ». به ميمون و خوك تبديل خواهد كرد
و  يسايز نفآموزان با سرودهاي مشروع و تعيين جو ليكن مناسب است كه اين دانش

هيچ  تعالىو ترغيب قرار بگيرند. و بايد دانست كه اهللا  قهاي ديگري مورد تشوي روش
كه در مقابل آن چيزي ديگري را مباح نموده تا مردم  چيزي را حرام نكرده است مگر اين

﴿ فرموده است: تعالىاهللا  –كه  كما اين –نياز شوند  از حرام بي          

   ﴾ :۲[الطالق[  

از تنگناها) را برايش مهيا (هر كس از اهللا بترسد و پرهيزگاري كند اهللا راه نجات «
 .»سازد مي

﴿ اهللا تعالي فرموده است:               ﴾ :۴[الطالق[ 

ند اهللا تعالي كار و بارش را ساده و هر كس از اهللا تعالي بترسد و پرهيزگاري ك«
 .»دساز ميآسان 

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق
 )186-12/184( حوث علمي و افتاب ميفتاواي انجمن داي

                                                                                                                                                       
ي كوه است و  (سـارحه) بـه معنـاي     كلمه  (حرْ) به معني عمل فحشاي زنا و  (علَم) به معناي كوه بلند يا قله

 ) 1/55»  (فتح الباري«چهارپا است. 



 

 

 

 :باب چهارم
 نيت و طهارت و سنتهاى فطرت



 

 

 

 :فصل اول
 نيت و اخالص



 

 ن] حكم تلفظ و گفتن نيت به زبا1[

 دارد؟ تلفظ نيت با زبان براي وضو و نماز چه حكمي س:

هصلَّى از پيامبر، زيرا، گفتن نيت به زبان بدعت است ج: لَّم  اللـَّ سـو هلَيي  و صـحابه  ع
بنابراين ترك آن واجـب اسـت. بايـد    ، كرام رضي اهللا عنهم چنين چيزي نقل نشده است

   تلفظ و تكرار آن با زبان نيازي نيست.دانست جاي نيت در قلب است و بدين ترتيب به 
 29ص:، فتاوي المرأة -شيخ ابن باز

 ] مفهوم اخالص2[

دارد؟ اگر شخصي از عبادت قصـد ديگـري داشـته     اخالص چه معني و مفهومي س:
 باشد حكمش چيست؟

و رسيدن به بهشـت باشـد.   » اهللا«معني اخالص: هدف عبادت گزار تنها تقرب به  ج:
 :در اين مسئله تفصيل وجود دارد، دت منظور ديگري داشته باشدكسي از عبا چنانچه

و كسب ستايش و تعريـف از سـوي مـردم باشـد؛     » اهللا«قصدش تقرب به غير از  -1
در حـديث   .گـردد  مـي  انسـان چنين نيتي موجب بطالن عمل شده و سبب مشرك شدن 

هصلَّى  رضي اهللا عنه از پيامبر صحيح از ابوهريره  تعـالى نقل شده كـه اهللا   وسلَّم علَيه اللـَّ
 :فرموده است

كِ « ْ نْ الرشِّ اءِ عَ كَ َ نَى الرشُّ ا أَغْ نَ هُ ، أَ كَ ْ رشِ تُهُ وَ كْ رَ ي تَ ِ ريْ عِي غَ كَ فِيهِ مَ َ الً أَرشْ مَ لَ عَ مِ نْ عَ  )583F1(»مَ

، شخص ديگري را با من شريك سازد، هر كس در عملي. نيازترينم من از شريك بي«
 ».-كنيم او را به حال خودش واگذار مي-ازم س او را با شركش رها مي

پست و مال باشد و هـيچ  ، قصد و نيت وي رسيدن به هدفي دنيوي مانند رياست -2
نداشته باشد؛ اين عمل نيز باطل اسـت و سـبب    تعالىاي براي تقرب به سوي اهللا  انگيزه

 .  شود نمي تعالىقربت آن شخص به سوي اهللا 

                                                            
 ). 2985مسلم  ( -1
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 ﴿ :فرمايد مي تعالىاهللا                         

                             

                ﴾ :۱۶ – ۱۵[هود[  

شـان را در ايـن    زندگي و زينت دنيا را خواستار هسـتند اعمـال   -صرفاً-كساني كه «
آنـان كسـاني هسـتند كـه در     . دهـيم  مـي  جهان بدون هيچ گونه كم و كاستي بطور كامل

دهنـد ضـايع و    آخرت جز آتش دوزخ بهره و نصيبي ندارند و آنچه كه در دنيا انجام مي
 .»گردد فايده مي شان پوچ و بي لرود و اعما هدر مي

تواند باشد كه اولـي قصـد كسـب ثنـا و      فرق بين اين شخص و شخص اولي اين مي
ستايش از طرف مردم را در سر دارد و توقع دارد كـه مـردم بگوينـد عبـادتگزار خـوبي      

 .دهد اما دومي به تحسين و ثناي مردم اهميت نمي. است
يكي تقرب بـه سـوي اهللا و   : آن دو نيت دارد دهد كه از عبادتي انجام مي، شخص -3

 .ديگري رسيدن به هدفي دنيوي
يكـي تعبـد و پـاكي از    : كنـد  شخصي از عمل غسل جنابت دو نيـت مـي  : بطور مثال 

ي  يا حاجي از رفتن بـه زيـارت خانـه   ، از بدن  ي چرك جنابت و ديگري سرحالي و ازاله
ار و مالقات حجـاج را ايـن گونـه    ي آث كند و هم قصد مشاهده كعبه هم قصد عبادت مي

ولي اگر نيت تعبد غالب و بيشـتر باشـد در   ، شود ها موجب كاهش اجر اخالص مي نيت
 .رسد شود و صرفاً ثواب عملش بطور كامل به او نمي اين صورت گناهكار نمي

 ﴿ فرموده است تعالىزيرا اهللا                ﴾

 ]١٩٨[البقرة: 
در ايـام   -كه از فصل و رزق پروردگارتان برخوردار شويد گناهي بر شما نيست اين«

 .»-حج به كسب و تجارت بپردازيد
، ثوابي در آخرت نخواهد داشت، ولي اگر چنانچه غالباً نيت وي اغراض دنيوي باشد

زيرا او عالي ، نيز بشودكند و شايد گناهكار  بلكه اجر و مزد آن را در دنيا حاصل مي
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چنين شخصي ، دهد اي براي كسب دنياي ناچيز قرار مي را وسيله) عبادت( ترين اهداف

﴿ :در موردش فرموده است تعالىماند كه اهللا  مانند كسي مي         

                         ﴾ :التوبة]

۵۸[  
جـويي   كساني هسـتند كـه در تقسـيم زكـات از تـو عيـب       -منافقين– ها آندر ميان «

اگـر بـه آنـان چيـزي از غنـايم داده شـود خوشـنود         -دهند عدالتي مي نسبت بي-كنند مي
 .  »گيرند     خشم مي  داده نشود فوراً ها آنشوند و اگر چيزي از آن به  مي

ولَ «رضي اهللا عنه روايت شده است:  در سنن از ابوهريره سُ ا رَ : يَ الَ الً قَ جُ : اللَّـهِ أَنَّ رَ

يدُ  رِ لٌ يُ جُ ـرَ بِيلِ الْ ادَ يفِ سَ هَ يَا اللَّـهِ جِ نْ ضِ الدُّ رَ نْ عَ بْتَغِي مِ وَ يَ هُ ولُ ، وَ سُ الَ رَ قَ ىلَّ  اللَّـهِ فَ  اللَّـهُ صَ

رَ لَ  لَّم: الَ أَجْ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ » هُ عَ اً و النبي صَ ثَ ادَ ثَالَ أَعَ ـهُ فَ : اللَّ ولُ قُ لَّم يَ سَ يْهِ وَ لَ هُ «عَ رَ لَ   )584F1(.»»الَ أَجْ

هصلَّى  شخصي به رسول اهللا« خواهـد در راه اهللا   مـي  گفـت: شخصـي   علَيه وسلَّم اللـَّ
. جهاد كند و در عين حال قصد برخورداري از غنيمت و نعمـت دنيـا را نيـز دارد    تعالى
هصلَّى  پيامبر اين شخص تا سه بار سؤالش ». اجر و پاداشي ندارد«فرمود:  علَيه وسلَّم اللـَّ

هصلَّى  را تكرار كرد و پيامبر  ».  اجر و پاداشي ندارد«فرمود:  هر بار مي علَيه وسلَّم اللـَّ
 ول اهللاخطاب رضي اهللا عنه روايت شده است كه رس در بخاري و مسلم از عمر بن 

هصلَّى  ا «فرمودند:  علَيه وسلَّم اللـَّ هَ نْكِحُ أَةٍ يَ رَ ا أَوْ إِىلَ امْ يبُهَ يَا يُصِ نْ هُ إِىلَ دُ تُ رَ جْ انَتْ هِ نْ كَ فَمَ

يْهِ  رَ إِلَ اجَ ا هَ هُ إِىلَ مَ تُ رَ جْ هِ   )585F2(»فَ

يابـد و اگـر بـه قصـد      هر كس به خاطر اهداف دنيوي هجرت نمايد به آن دست مي«
كند با آن زن ازدواج خواهد كرد و باالخره حاصل هجرت هـر   با زني هجرت مي ازدواج

 ». كس همان چيزي است كه بخاطر آن هجرت كرده است

                                                            
) در سند اين حديث يزيد بن مكرز وجود دارد كه مجهول اسـت.  2516) ابوداود  (366، 2/290احمد  ( -1

 )7887مراجعه شود به تعليقات احمد شاكر بر مسند  (
 )1907) و مسلم  (1بخاري  ( -2
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، چنانچه جانب تعبد و غير تعبد در نيت مساوي باشد و هيچ كدام بر ديگري نچربـد 
نـين  در اين مورد بين علما اختالف وجود دارد؛ فتواي أقرب به حـق ايـن اسـت كـه چ    

عملي بدون ثواب است. فرق بين اين نوع و نوع قبلي در اين است كه نيت غير تعبد در 
شود. ممكن است سؤال پيش آيد كه ميزان أغلـب بـودن    قسم سابق بالضرورة حاصل مي

 نيت تعبد و غير تعبد و تشخيص آن چگونه ممكن است و حدود آن چيست؟  
ي  عبد اهميتي داده نشود و بصورت جنبهي غير ت ييم: چنانچه به جنبهگو ميدر جواب 

 در اين صورت تعبد أغلب و غير تعبد أقل است.  ، ثانويه نگريسته شود
ي  را بـه درجـه   انساني بسيار مهمي است و چه بسا  مسئله، ي نيت به هر حال مسئله

دهد. برخي از علمـاي   تنزل » اسفل السافلين«ي  ارتقاء داده و چه بسا به درجه» صديقان«
ي چيز ديگري  ي اخالص آن چنان با نفسم مبارزه كردم كه درباره درباره«اند:  سلف گفته

   ».به آن اندازه مبارزه نكردم
 ي خود و شما از خالق يكتا نيت خالص و عمل صالح مسئلت دارم.  ا بر

 )100-1/98( مجموعه فتاوا و رسايل -شيخ ابن عثيمين

       حكم ريا كاري] 3[

 دارد؟ ه حكميريا كاري چ س:

 تعـالى در عبـادت شـخص ديگـري را بـا اهللا      انسـان زيـرا  ، ريا شرك اصغر است ج:
 شود.   دهد. ريا كاري احياناً به شرك اكبر منتهي مي شريك قرار مي
(امام ابن قيم:

586F

رياي اندك) تعبيـر كـرده اسـت و ايـن نشـان      ( از شرك اصغر بعنوان )1
 شود.   دهد كه رياي زياد به شرك اكبر ختم مي مي

 ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                        

                           ﴾ :الکهف]

۱۱۰[ 
                                                            

 ). 1/59اللّهفان  ( ثةاغا -1
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به مـن وحـي    -فرقم اين است كه-ي چون شما هستم انساناي پيامبر بگو: من تنها «

پس هر كس خواهان ديدار پروردگـارش اسـت بايـد    ، شود كه معبود شما يكي است مي
 .  »كار شايسته انجام دهد و در پرستش پروردگارش كسي را با او شريك نسازد

خالصانه آن است كه هـدف  عمل صالح آن است كه صحيح و خالصانه باشد و عمل 
شود كه مطابق شريعت الهي  باشد و عمل زماني صحيح مي تعالىاز آن كسب رضاي اهللا 

د جـزء  باشـ  ميانجام بگيرد. پس آنچه براي غير اهللا انجام گرفته و خارج از شريعت اسال
 شود؛ پيامبر اكـرم  شود و به خود انجام دهنده برگشت داده مي نمي اعمال صالح محسوب

هى صلَّ ا فهوردّْ « :فرموده است علَيه وسلَّم اللـَّ نَ رُ يْسَ عليه أمْ لَ عمالً لَ مِ نْ عَ  »َمَ

 ». هر كس عملي انجام دهد كه مطابق دستور شريعت ما نباشد آن عمل مردود است« 

لُ بِالنِّيَّاتِ « امَ ، إِنَّامَ األَعْ ا نَوَ ئٍ مَ رِ لِّ امْ إِنَّامَ لِكُ  )587F1(.»وَ

 ».رسد كند به آن مي هر كس آنچه را كه نيت مي، ها بستگي دارد ل به نيتقبولي اعما«
حديث نيت ترازوي ، كه اين دو حديث ترازوي اعمال هستند: اند بعضي از علما گفته

 . اعمال باطني و حديث اولي ترازوي اعمال ظاهري است
 )100-199( فتاواي عقيده. ص: -شيخ ابن عثيمين

 دت] پيامدهاي ريا در عبا4[

 دارد؟ چه حكمي، شود عبادتي كه بخاطر ريا انجام داده مي س:

 بايد گفت كه پيوند ريا به عبادت چندين صورت دارد: ج:
نشان دادن خودش به مردم باشـد. ماننـد كسـي    ، اش صورت اول: از همان اول انگيزه

نمازش ، ندمثالً بگوي، خواند تا مردم او را ديده و از او تعريف و ستايش كنند كه نماز مي
 كند.   چقدر زيبا و ستودني است. اين نوع ريا عبادت را باطل مي

                                                            
 ) 1907) و مسلم  (1بخاري  ( -1
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صورت دوم: ريا كاري در اثناي عبادت به او دست بدهـد؛ بـه ايـن صـورت كـه در      
شـود.   ولي در اثناي آن دچار ريا كاري مي، كند ابتداي امر خالصانه عبادتش را شروع مي

 خالي نيست:  ، اين عبادت از دو حال
در ايـن صـورت اولـش    ، كه اول عبادت بـه آخـر آن ارتبـاطي نـدارد     ول: اينحالت ا

، صـد درهـم صـدقه كنـد     خواهد يك صحيح و آخرش باطل است. مانند شخصي كه مي
كند و پس از آن ريا كاري بر او حـادث   پنجاه درهمِ اول را خالصانه براي خدا صدقه مي

ي  و مقبـول شـده و صـدقه   ي پنجاه درهم اولـي صـحيح    شود. در اين صورت صدقه مي
 باقيمانده مردود و باطل است؛ زيرا ريا را با اخالص در آميخته است. 

كه اول عبادت به انتهاي آن مرتبط است؛ اين مسئله نيز دو صورت  حالت دوم: اين
بلكه از ، دده ميرياي پيش آمده را از خود دفع كرده و به آن تن ن انسانكه  دارد: اول اين
 چون پيامبر اكرم، كند ضرري به عبادت او وارد نمي، اند. اين نوع رياگرد آن روي مي

هصلَّى  ْ  اللَّـهَ إِنَّ «فرموده است:  علَيه وسلَّم اللـَّ ا ملَ ا مَ هَ سَ نْفُ ثَتْ بِهِ أَ دَّ ا حَ تِي مَ نْ أُمَّ زَ عَ اوَ َ جتَ

لَّمْ  تَكَ لْ أَوْ تَ مَ عْ  )588F1(»تَ

مادامي كه ، كند شود چشم پوشي مي امتم پيدا ميهايي كه در دل  از وسوسه تعالىاهللا «
 ».به آن عمل نكند و يا به زبان نياورد

دهـد؛ در ايـن صـورت     كه به رياي پيش آمده راضي شده و بـه آن تـن مـي    دوم اين 
زيرا اول و آخر عبادت با هم مرتبط است. مانند كسي كـه  ، گردد ي عملش باطل مي همه

، گـردد  هاي بعدي دچار رياكاري مـي  ند و در ركعتك نمازش را با خلوص نيت آغاز مي
 گردد. اش باطل مي اين نماز همه

در اين صـورت تـاثيري بـر    ، پيش بيايدكه ريا پس از اتمام عبادت  صورت سوم: اين 
زيرا اين فرد عبـادت را بطـور صـحيح بـه     ، گردد عبادت نداشته و موجب بطالن آن نمي

 شود. ز اتمام آن فاسد نميپايان رسانده است و با حدوث ريا پس ا

                                                            
 )127) و مسلم  (5269بخاري  ( -1
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شود كه مردم مـرا   دهد و پس از اتمام آن خوشحال مي ي كه عبادتي را انجام ميانسان
بـه شـرطي كـه توقـع مـادي و      ، شـود  اين عبادت نيز باطل نمي، اند در حال عبادت ديده

معنوي از مردم نداشته باشد. همچنين خوشحالي بخـاطر انجـام طاعـات و عبـادات ريـا      
 ي ايمان است. زيرا اين كار نشانه، شود يمحسوب نم

هصلَّى  رسول اكرم  مْ «گفته است:  علَيه وسلَّم اللـَّ لِكُ ذَ يِّئَتُهُ فَ هُ سَ تْ اءَ سَ نَتُهُ وَ سَ هُ حَ تْ َّ نْ رسَ مَ

ـ نُ الْ مِ ؤْ   )589F1(»مُ

 ».ها ناراحتش كنند مؤمن است ها او را خوشحال و بدي هر كس كه نيكي«
ه صلَّى پيامبر اكرم دهد و مردم  ي كه عمل نيك انجام ميانساندر مورد  علَيه وسلَّم اللـَّ

 «دهند فرموده است:  او را بخاطر آن مورد ستايش قرار مي َ لُ بُرشْ اجِ ـتِلْكَ عَ نِ الْ مِ ؤْ    )590F2(»مُ

 ».ي زود هنگام مؤمن است اين مژده«
 )201-200( فتاواي عقيده -شيخ ابن عثيمين

                                                            
 ).9226»  (الكبري«). نسائي در 2165). ترمذي  (26-1/18( مسند احمد  -1

ارأيت الرجل يعمل العمل من اخلري، و حيمده، الناس عليه؟ ) متن حديث اين گونه است. 2642مسلم  ( -2

 ».تلک عاجلُ بُرش املؤمن«فقال: 



 

 

 

 

 :فصل دوم
 م آباقسا



 

 ي آب ي كلي درباره ] قاعده5[

 ي آب چيست؟ اميدوارم مسئله را توضيح بفرماييد. قول راجح در مسئله س:

 است و درود و سالم بر محمد و آل و اصحابش. تعالىسپاس تنها براي اهللا  ج:
 اما بعد:

يا طعـم و يـا بـوي آن در اثـر وقـوع      ، اصل در آب طهارت و پاكي است و اگر رنگ
چه كم باشد چه زياد. اگر وقوع نجاست هيچ يكـي از  ، شود يير كند نجس مينجاست تغ

شود؛ اما چنانچه آب كم باشد و نجاسـتي در آن   اوصاف مذكور را تغيير ندهد نجس نمي
بيفتد بايد بخاطر عمل بر احتيـاط و خـروج از اخـتالف نبايـد از آن آب اسـتفاده كـرد.       

هصلَّى  يامبر اكرمابوهريره رضي اهللا عنه حديث مرفوعي از پ روايت كرده  علَيه وسلَّم اللـَّ

غَ «است:  لَ ا وَ ـإِذَ هُ الْ قْ ِ لْريُ مْ فَ كُ دِ اءِ أَحَ لْبُ يفِ إِنَ    )591F1(»كَ

 ».ي آن را بريزيد سگ در ظرف يكي از شما غذا بخورد پس مانده هرگاه«
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم ، و باهللا التوفيق 

 )5/69( تاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتاف

 ] حكم آبهاي تصفيه شده6[

ي آبـي كـه در حمـام و دستشـوئي مصـرف       فرمايند علماي كـرام دربـاره   چه مي س:
هـاي تصـفيه    كه به دسـتگاه  سپس همين، شود و بالطبع با مدفوع و ادرار مخلوط است مي

ـ  برده مي شـود و بـه آن مـواد     د آن گرفتـه مـي  شود و در آنجا كامالً تصفيه شده و بوي ب
هـاي حمامهـا و دستشـوئيها     كنند و سپس همين آب به لوله داروئي و آب پاك اضافه مي

 شود. آيا استعمال اين آب براي وضو و غسل جائز است؟ برگشت داده مي
در كشور عربستان سعودي ، اين موضوع از طرف مجلس هيأت علماي عالي رتبه ج:

مجلس هيأت علماي ( فت و گزارشي به مضمون ذيل صادر گرديد:مورد بررسي قرار گر
بر موضوعي كه از جانب انجمن دايمي مباحث علمي و افتا تهيه شده آگاهي ، عالي رتبه

                                                            
 ).279مسلم  ( -1
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) وزيـر كشـاورزي اطـالع پيـدا كـرد.)      1/1299(ي  ي شـماره  يافت همانگونه كه به نامـه 
 رد:باالخره مجلس پس از بحث و مناقشه پاسخ ذيل را تثبيت ك

ي  يكي از اوصاف سه گانه، آب كثيري كه در اثر وقوع نجاست، بنا بر بيانات علما -
ي  وسـيله   اگر اين دگرگوني به خودي خـود يـا بـه   ، بو و طعم) دگرگون شود، رنگ( آن

زايـل شـود پـاك    ، تأثير آفتاب و يـا وزش بـاد بـر آن   ، طول زمان، اضافه كردن آب پاك
 شود. آري! نيز زايل ميزيرا با زوال علت حكم ، گردد مي

توان نجاست را از آب زدود؛ اين آبهـا در عصـر جديـد بـا      هاي متعددي مي با روش
گردند. بايد گفت كـه اسـتفاده از ايـن گونـه      پاكيزه مي، هاي تصفيه وسايل فني و دستگاه

 براي تطهير و پاك سازي آبها است.، وسايل بهترين ابزار
مطلـب  ، كارشان هيچ شـك و ترديـدي نيسـت   افراد آگاه و متخصص اين فن كه در 

، اند. اينها واقعاً در كارشان علم و تجربه دارند؛ بنابراين فوق را اثبات كرده و گزارش داده
بـه  ، دانـد  ي كامل پـاك مـي   مجلس هيأت علماي عالي رتبه اين نوع آبها را بعد از تصفيه

، وقوع نجاست در رنـگ شرطي كه به حالت و خلقت اوليه برگردند و تغييري كه در اثر 
غسـل و  ، طعم و بوي آن آب حاصل شده از بين بـرود. اسـتعمال ايـن آب بـراي وضـو     

كـه سـالمت    ها جايز است. همانگونه كه آشاميدنش جايز است؛ مگـر آن  ي نجاست ازاله
 باشد. را به خطر بياندازد كه در اين صورت نوشيدن آن ممنوع مي انسان

عمال اين نوع آبها را براي طهارت و شستشو جايز مجلس هيأت علماي بلند پايه است
نوشيدن آن را غيـر مستحسـن   ، اما بخاطر رعايت مسايل بهداشتي و دفع ضرر، قرار داده

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

 5/79فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا 



 

 

 
 

 :فصل سوم
 نجاستي  ازاله



 

 ] تطهير زمين مفروش7[

-كننـد؛ اگـر كـودكي    هاي منزلشان فرش و قالي پهن مي بسياري از مردم در اتاق س:
روش تطهير آن چگونه است؟ آيـا كـافي اسـت كـه     ، بر فرش ادرار كند -داراي هر سني

 گردد؟ مقداري آب بر آن ريخته شود و با همين روش پاك مي
گ است يا به زمين چسـبانده شـده و بـر روي آن    ناگفته نماند كه فرش يا خيلي بزر

 هاي سنگين قرار دارد. ها و مبل تخت
شود بـراي تطهيـر فـرش     اگر اين كودك پسر باشد كه هنوز با خوراك تغذيه نمي ج:

كافي است كه مقداري آب روي آن پاشيده شود؛ شسـتن و فشـردن آن واجـب نيسـت.     
شود يـا ادرار كننـده دختربچـه     غذيه ميولي اگر پسر بچه به سني رسيده كه با خوراك ت

شـود بـه ايـن صـورت كـه       اين فرش فقط با شستن پـاك مـي   -ولو در هر سني–باشد 
 جا ريخته شود كه تمام موضع نجس را دربربگيرد.   مقداري آب به آن

أنّ «در صحيح بخاري و صحيح مسلم از انـس رضـي اهللا عنـه روايـت شـده اسـت:       

الَ يف املسجد ف ىلَّ  أمر النبياعرابيّاً بَ لَّم اللَّـهُ صَ سَ يْهِ وَ لَ وٌ من املاء عَ لْ لِهِ دَ وْ بَّ عيل بَ  )592F1(»أن يُصَ

هصلَّى  نشيني در مسجد ادرار كرد پيامبر باديه« دستور داد يـك سـطل    علَيه وسلَّم اللـَّ
 ».آب آوردند و آب بر جاي ادرار ريختند
 و آله و صحبه و سلم  و صلي اهللا علي نبينا محمد، و باهللا التوفيق

 )5/390( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ] حكم خون8[

 خون پاك است يا نجس؟ س:

آنچه كه از نصوص در مورد طهارت خون و نجاست آن يافته شده به قـرار ذيـل    ج:
 است:

                                                            
 روايت شده است. ). اين حديث در اينجا به معني284) و مسلم  (6128-6025بخاري  ( -1
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نيز بر نجاسـت آن داللـت   ، ي كريمه خون جاريِ حيوانات مردار نجس است و آيه -
 دارد.
 ون حيض نجس است. به دليل حديث عايشه و اسماء.خ -
شود. از ظاهر نصوص وجوب تطهير آن فهميـده   جاري مي انسانخوني كه از بدن  -

مانند خوني كه از زخـم  ، مگر خوني كه اجتناب از آن ناممكن و يا سخت باشد، شود مي
 مداوم بيرون بيايد.  

خون خارج از بـدن واجـب    شود كه تطهير گفتيم از ظاهر نصوص چنين برداشت مي
لَّى   اين سخن را بدان خاطر گفتيم كه در روايات داريم كه زخـم پيـامبر  ، است صـ ـه  اللـَّ

ها ممكن است با مطلب ذيل در تعارض باشد: اگر  شسته شد. ولي اين سخن علَيه وسلَّم
د بـه  آيد بايـ  پس خوني كه از بدنش بيرون مي، پاك است انساناجزاي جدا شده از بدن 

احتياط در شستن ، طريق اولي پاك باشد. ليكن به دليل ظاهر نصوص و پرهيز از شبهات
 خون است.

كه خون  خون ماهي پاك است. زيرا ماهي مرده پاك است و اين دليلي است بر اين -
 بقاي خون در وجود آن است.، ي تحريم مردار آن پاك است؛ زيرا فلسفه

هصلَّى  پيامبر اكرم  ـمُ «فرمايـد:   مي لَيه وسلَّمع اللـَّ كِـرَ اسْ ذُ مَ وَ رَ الـدَّ ـَ ـا أَهنْ يْـهِ  اللَّــهِ مَ لَ عَ

لُ     )593F1(»فَكُ

به هنگام ذبـح) نـام اهللا   (اي كه موجب جاري شدن خون از حيوان است و  هر وسيله«
 ».بر آن ذكر شده باشد از گوشت آن بخوريد

هصلَّى  پيامبر اكرم اين حديث دو چيز را سبب حليت حيوان قـرار  در  علَيه وسلَّم اللـَّ
اولـي حسـي و دومـي معنـوي     ، داده است: يكي جاري شدن خون و ديگري ذكر نام اهللا

 است.

                                                            
 ).1968) و مسلم  (2488بخاري  ( -1
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زيرا اين حشـرات اگـر بميرنـد بـاز هـم      ، پشه و امثال اينها پاك است، خون مگس-
همـين  داللـت بـر   » هـا  امر به فرو بردن مگـس در نوشـيدني  «كه حديث  كما اين، اند پاك

(مطلب دارد.
594F

1(   
ميرد و  مسلّم است كه بعضي از نوشيدنيها داغ هستند و مگس با افتادن در آن فوراً مي

 اين داللت بر طهارت خون مگس دارد.
ماند. اين خون پاك است؛ زيـرا ماننـد    خوني كه بعد از ذبح در بدن حيوان باقي مي -
، نِ ذبح شده حالل و پاك استي اعضاي حيوان است و معلوم است كه اجزاي حيوا بقيه

 مانند: كبد و طحال.  ، بنابراين خون آن نيز پاك است
خواهيم كه ما را  مي تعالىاين همان چيزي است كه براي ما آشكار شده است. از اهللا 

 به راه راست رهنمون سازد.
 )11/266( مجموعه فتاوا و رسايل -شيخ ابن عثيمين

 ] نجاست كافر معنوي است9[

آيـا ايـن خـانم پـاك     ، ايـم  ي خود خانمي مسيحي را استخدام كرده در خانه ،ما- س:
 هاي ما را بشويد؟ تواند لباس است و مي

آيـا  ، آورد گـردد هـدايايي نيـز بـا خـودش بـراي مـا مـي         وقتي كه از مرخصي برمي-
 توانيم هداياي او را قبول كنيم؟ مي

پوشيدنش جـايز اسـت. بـر     كشد پاك بوده و شويد يا اتو مي لباسي كه اين زن مي ج:
او را بـه دسـت شـما     تعالىشايد اهللا ، شما الزم است كه او را به دين اسالم دعوت كنيد

توانيـد عـوض    هدايت نمايد. قبول كردن هدايايش نيز مانعي ندارد؛ همچنـين شـما مـي   
اش را به او بدهيد. اگر مسلمان نشد بهتر است او را از خودتـان دور سـازيد و بـه     هديه
كنيـد   ش يك زن مسلمان استخدام كنيد. بخصوص اگر در جزيرة العرب زندگي مـي جاي

هصلَّى  زيرا پيامبر، حتماً اين كار را انجام بدهيد به اخراج و بيرون رانـدن   علَيه وسلَّم اللـَّ

                                                            
 )5782-3320بخاري  ( -1
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(كفار از جزيرة العرب بسيار تأكيد فرمودند.
595F

ي  نصـاري و همـه  ، اين حديث شامل يهود )1
 .شود كفار مي

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم ، و باهللا التوفيق
 )377-5/376( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 آب عشق) و چگونگي پاك كردن آن( ] حكم مذي10[

از پرسيدن و جويا شدن مسايل شرعي نبايد خجالـت كشـيد؛ مـن مـردي داراي      س:
م جاهايي را كه احتمال دارد با مـذي آلـوده شـده    گير وضو مي هرگاه، مذي بسيار هستم

يم شايد جاهاي ديگري كـه  گو ميشوم و با خود  گاهي دچار شك و ترديد مي، شويم مي
مذي به آن اصابت كرده نشسته باقي مانده است. آيا در چنين حالتي نمازم صحيح اسـت  

 رك داده باشم.  كه بنده تنها شك دارم و مطمئن نيستم كه جايي را ت با توجه به اين
شما وقتي محلي را كه بـه  ، طهارت بدن و لباس است و شك تأثيري ندارد، اصل ج:

توانيـد نمـاز بخوانيـد و چيـز      مـي ، شـوييد  غالب گمانتان به آنجا مذي اصابت كرده مـي 
از شما مذي  هرگاهبنابراين ، ديگري بر شما واجب نيست. حكم مذي: مذي نجس است

هـايي از   ي تناسلي را به همراه بيضه بشوييد و بر قسـمت  هخارج شود واجب است كه آل
لَّى   لباس و بدن كه مذي به آن اصابت كرده است آب بپاشيد. زيرا پيامبر اكـرم  صـ ـه  اللـَّ

ها را شسته و وضو بگيرد و آن  به علي رضي اهللا عنه دستور داد تا آله و بيضه علَيه وسلَّم
(سيده آب بپاشد.قسمت از لباس را كه مذي به آن ر

596F

2( 

 ] حكم آب دهان سگ11[

 آيا آب دهان سگ نجس است؟ س:

                                                            
 )1637) و مسلم  (3168،443، 3053بخاري  ( -1
) شيح آلبـاني  (رحمـه اهللا) در صـحيح ابـوداود حـديث      211-206)، ابوداود  (140-1/124مسند احمد ( -2

 )196-190مذكور را صحيح دانسته است.  (
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ي سگ نجس است و آب دهـان آن از ايـن قاعـده مسـتثنا نيسـت. بنـابراين        همه ج:
(».شود: بار اول با خاك هفت بار شسته مي، زند ظرفي كه سگ در آن ليس مي«

597F

1( 
 باشد. العين بودن سگ مي اين حديث دليلي بر نجس

 هـ.ق14/10/1423امضاي شيخ ابن جبرين مورخه ي فتوا با
 شود واجب است؟ : آيا شستن حيواني كه بوسيله ي سگ شكاري صيد مي2س
كننـد   اند: الزم است شسته شود. اين علما از حديثي استدالل مي : برخي علما گفته2ج

كه در آن به شستن ظرفي كه سگ در آن ليس زده تا هفت مرتبه امـر شـده اسـت. از آن    
جا كه آب دهان سگ نجس است؛ بنابراين حكم آب دهانش مانند ساير نجاساتي اسـت  

افتـد   مي  افتد؛ از اين رو آب دهاني كه روي حيوان صيد شده كه بر حيوان شكار شده مي
شود و بديهي است كه پوست نيز  روي پوست آن است كه قطعاً از گوشت جدا كرده مي

كنم كه دليلي مبني بر وجوب شسـتن   گيرد. اضافه مي بعد از دباغي مورد استفاده قرار مي
و پـز   حيوان شكار شده وجود ندارد زيرا طبق عادت گوشت آن پس از شستشو و پخـت 

 شود. مصرف مي
 هـ.ق19/10/1423فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين در تاريخ

 كند. ] روش پاك كردن چيزي كه آب دهان سگ با آن تماس پيدا مي12[

برخورد كند حكمش چيست؟ و چگونه پـاك   انسانان سگ به بدن : اگر آب ده1س
 شود؟ مي

فـرش و... ضـروري و   ، بدن، : شستن آب دهان سگ و زايل كردن اثر آن از لباس1ج
و عمل شستن آن تا چندين مرتبه بايد تكرار شود تا اثـر آن بـه كلـي از بـين     ، الزم است

 البته هفت بار شستن در ظرف ضروري است. ، برود
آن را با دست لمس كند يا لباسـش بـا آن    انسانآيا بدن سگ نجس است؟ اگر  :2س

 برخورد كند حكمش چيست؟

                                                            
 )280-279) و مسلم  (172وايت بخاري بدون ذكر تراب آمده است  (اين مطلب در ر -1
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ولـي اگـر بـدنش خشـك باشـد لمـس آن       ، ي اجزايش نجس است : سگ با همه2ج
شـكم و يـا سـر    ، شود. بنابراين اگر كسـي پشـت   موجب نجس شدن دست و لباس نمي

شود. ولي اگر پوستش در  پليد نمي سگ را در حالي كه خشك است لمس نمايد دستش
اثر آب يا آب باران خيس شود و سپس همين آب به صورت قطره قطـره بـر فـرش يـا     

بـه شـرط آن كـه محـل وقـوع      ، لباس بريزد شستن آن مانند ساير نجاسات واجب است
 ها معلوم و مشخص باشد و عددي براي دفعات شستن آن معين نيست.   قطره

 هـ.ق14/10/1423جبرين در تاريخفتوا با امضاي شيخ ابن 

 ي تحريم نگهداري سگ ] فلسفه13[

 علت تحريم پرورش سگ چيست؟ س:

زند بايـد تـا    العين است و بنابراين ظرفي كه سگ در آن ليس مي اوالً: سگ نجس ج:
 هفت بار شسته شود.  
 شوند. شود وارد نمي ي كه در آن سگي نگهداري ميها آنثانياً: فرشتگان به خ

هـا باعـث ايجـاد رعـب و      : با عوعو كردن و گالويز شدن با اطرافيان و همسـايه ثالثاً
نگهبـاني چهارپايـان و محصـوالت    ، شود نگهداري سـگ تنهـا بـراي شـكار     وحشت مي

 كشاورزي جايز است.  
 هـ.ق14/10/1423فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين در تاريخ



 

 

 

 

 :فصل چهارم
 سنن فطرت



 

 ] حكم ختنه14[

 دارد؟ ردان و زنان چه حكميي م ختنه س:

در حـق  ، اختالف نظر وجود دارد؛ قول راجح آن است كـه ختنـه  ، در حكم ختنه ج:
 مردان واجب و در حق زنان سنت است.

 چرا حكم ختنه در مورد مردان و زنان متفاوت است؟
ي مردان دو مصـلحت نهفتـه اسـت: يكـي بهداشـتي و ديگـري شـرعي؛ و         در ختنه

ي تناسلي مردان برداشته نشود اين امـر منجـر بـه بيمـاري و      ي آله چنانچه پوست اضافه
، گردد. همچنين پس از خـروج ادرار در آن قسـمت از پوسـت آلـه     التهاب و سوزش مي

كند اندك اندك خـارج شـده و موجـب     ادرار جمع شده و زماني كه شخص حركت مي
 گردد. نجس شدن لباس و بدن او مي

دهد. اين حكم  زنان اين است كه شهوتشان را كاهش ميدر ، ي ختنه اما نهايت فايده 
در حق آنان از باب كمال و تمام است نه از بـاب رفـع زدودن مضـرات و پيشـگيري از     

 عوارض جانبي.
كه شخص ترس هالك شدن و  اند و آن اين علما براي وجوب ختنه شرايطي نيز گفته

كند ختنـه بـر او واجـب     اد ميبيماري را نداشته باشد و چنانچه ختنه برايش مشكلي ايج
 گردند. ساقط مي، ضرر و ترس از هالك شدن، زيرا واجبات به هنگام عجز، نيست

   دليل وجوب ختنه در حق مردان:
هصلَّى  پيامبر -1 آوردنـد   در احاديث متعدد به كساني كـه اسـالم مـي    علَيه وسلَّم اللـَّ

 وجوب است.» امر«داد تا ختنه شوند و اصل در فعل  دستور مي
اي كه مسـلمانان   به گونه، شود ختنه سبب تشخيص مسلمانان از غير مسلمانان مي -2

گفتنـد:   شناختند و مي مي ها آنهاي خود را به سبب ختنه شدن  هاي جنگ كشته در معركه
ي شناخت مسلمان از غير مسلمان است. پس به همين علـت ختنـه واجـب     ختنه وسيله
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ز كافر واجب است. از همين رهگذر است كـه تشـبه بـه    است چون تشخيص مسلمان ا

مْ «كفار حرام است:  نْهُ وَ مِ هُ مٍ فَ وْ بَّهَ بِقَ نْ تَشَ  )598F1(»مَ

 ».هر كس خودش را به قومي تشبيه كند از همان قوم است«
دانيم كه قطـع هـيچ جزئـي از     اي از بدن؛ نيك مي عبارت است از قطع پاره، ختنه -3

 خاطر امري واجب. بنابراين ختنه واجب استاجزاي بدن جايز نيست مگر ب
ي ولي و سرپرست اوست و بـه ظـاهر قضـيه كـه      ي يتيم بر عهده مسئوليت ختنه -5

مـزد   زيـرا دسـت  ، ستم بر بدن بچه و دست برد زدن به مـال اوسـت  ، عمل ختنه، بنگريم
ين گيريم كه اگر ختنه واجـب نبـود چنـ    شود. نتيجه مي از مال يتيم پرداخت مي، گر ختنه

 د.ش ميامري بر يتيم و مالش جاري ن
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

ـ« نَّةٌ الْ تَانُ سُ ةٌ يف حق الرجال خِ مَ رُ كْ    )599F2(»يف حق النساء مَ

 ».  ر حق مردان سنت و در حق زنان اكرام استختنه د«
 تواند دليلي قاطع و فيصله كننده باشد. اگر اين روايت صحيح باشد مي

 )11/117( مجموع فتاوا و رسائل -شيخ ابن عثيمين

 ] آيا براي پذيرفتن دين اسالم ختنه شرط است؟15[

 آيا ختنه براي صحت اسالم شرط است؟ س:

                                                            
). حـديث مـذكور   8327»  (االوسـط «) و طبرانـي در  4031). ابوداود  (92-2/50احمد با كمي زيادتي  ( -1

) و 10/271البـاري  (  رسـد.  مراجعـه شـود بـه فـتح      ي حسـن مـي   همـراه توابـع و شـواهدش بـه درجـه      به
 ).8593)  (6/105(القدير، از مناوي   فيض

طبرانـي   » معجـم الكبيـر  ) «5/75اين حديث با وجود ضعف شواهدي دارد. مراجعه شود به: مسند احمد  ( -2
 ةمرقـا «). مال علـي قـاري در   26468) و... مصنف بن ابي شيبه  (1228، 12009، 11590، 7113، 7112(

لفظ:  (حق) در اين روايت موجـود   )، و8/272، اسناد حديث احمد را حسن قرار داده است  (»المفاتيح
 نيست.
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البته مناسـب اسـت كـه    ، يعي در حق مردان و زنان استختنه از سنن فطري و طب ج:
ي اول بـا   دهند در وهله كه كفار را به دين اسالم دعوت مي دعوتگران دين اسالم هنگامي

زيرا ممكن است ايـن امـر موجـب نفـرت و فـراري      ، صحبت نكنند، آنان در مورد ختنه
نيـز پذيرفتـه   ، بدون ختنه كه اسالم و ايمان از افراد هرچند، شدن آنان از دين اسالم شود

جاي گرفت در ، كه ايمان در قلوب كفارِ تازه ايمان شود. دعوتگران اسالمي پس از آن مي
 صحبت كرده و مسئله را برايشان توضيح دهند. ها آنمورد ختنه با 

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم ، و باهللا التوفيق
 )5/116( و افتا فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي

 ] سن مناسب براي ختنه16[

 ترين سن براي ختنه كدام است؟ بهترين و مناسب س:
 سن شيرخوارگي يا سن بلوغ؟

سن محـدود و معينـي در نظـر    ، براي ختنه، مطالعات ما در علوم شرعي براساس ج:
تـر   تر باشد به حـال شـخص بهتـر و مناسـب     ولي اگر در سنين پايين، گرفته نشده است

 ت. از اين جهت در سن شيرخوارگي نيز اشكالي ندارد.اس
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم ، و باهللا التوفيق

 )123، 5/124( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ] تراشيدن و زايل كردن موهاي زير ناف و انجام دادن سنن فطرت17[

ري كردن هر دوره از قاعدگي موهاي زائـدش  آيا بر زن الزم است كه بعد از سپ س:
 را از بين ببرد؟

از ، تراشيدن و چيدن، ي موبر ي كندن يا ماده زائل كردن موهاي زير ناف بوسيله ج:
سنن فطرت است و دين اسالم به رعايت آن تأكيد زيادي كرده است ولي دستور نداده 

مسلم ، بخاري، يرد. امام احمدقاعدگي انجام بگ، است كه اين كار حتماً بعد از هر دوره
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هصلَّى  و اصحاب سنن از رسول اهللا نْ ( اند: روايت كرده علَيه وسلَّم اللـَّ ْسٌ مِ ـمخَ ةِ: الْ طْرَ فِ

ادُ وَ  دَ تِحْ سْ ـاالِ تْفُ الْ نَ بِ وَ ارِ قَصُّ الشَّ تَانُ وَ ـخِ لِيمُ الْ قْ تَ ـإِبْطِ وَ ارِ الْ  )600F1()أَظْفَ

كنـدن  ، كوتاه كردن سـبيل ، ختنه، يدن موهاي زير نافپنج چيز از فطرت است؛ تراش«
 ».موهاي زير بغل و كوتاه كردن ناخنها

لِيمِ «أنس رضي اهللا عنه گفته است:  قْ تَ بِ وَ ارِ نَا يفِ قَصِّ الشَّ قَّتَ لَ ـوَ تْفِ الْ نَ ارِ وَ ـأَظْفَ إِبِطِ الْ

لْقِ  حَ ـوَ بَعِنيَ الْ نْ أَرْ ثَرَ مِ كَ أَكْ ُ ةِ أَنْ الَ نَرتْ انَ ةً  عَ يْلَ  )601F2(»لَ

هصلَّى  پيامبر« كندن موي زير بغل و ، ها ناخن، براي كوتاه كردن سبيل علَيه وسلَّم اللـَّ
تراشيدن موي زير ناف چهل شبانه روز را مقـرر كـرد؛ كـه اينهـا را بيشـتر از ايـن نگـه        

 ». نداريم
كـرده و  و ابـوداود روايـت   ، نسـائي ، امـام احمـد  ، ابن ماجه، حديث مذكور را مسلم

هصلَّى  وقّت لنا رسول اهللا«اند:  گفته هصلَّى  پيامبر - علَيه وسلَّم اللـَّ لَّم  اللـَّ سـو هلَيبـراي   ع
 .-اين موارد چهل شبانه روز را براي ما مقرّر كرد

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم ، و باهللا التوفيق
 )127، 5/128( مي و افتافتاواي انجمن دايمي مباحث عل

 ] حكم تراشيدن ريش يا قسمتي از آن18[

از جنابعالي خواهشمنديم كه حكـم تراشـيدن ريـش و كوتـاه كـردن آن را بيـان        س:
 نموده و توضيح بفرماييد كه حدود شرعي ريش كدام است؟

هصلَّى  زيرا اين عمل معصيت و سرپيچي از پيامبر، تراشيدن ريش حرام است ج:  اللـَّ

هصلَّى  زيرا رسول اهللا، است علَيه وسلَّم لَّم  اللـَّ سـو هلَيـى «فرمـوده اسـت:    ع ـوا اللِّحَ فُ اَعْ

بَ  ارِ وَ وا الشَّ فُ أَحْ  )602F1(.»وَ

                                                            
 ).257) و مسلم  (6297، 5891، 5889بخاري ( -1

ابـن   )،2759). ترمـذي  ( 14). نسـائي  ( 4200). ابوداود  (258). مسلم  (255، 203، 3/122مسند احمد  ( -2
 ).295ماجه  (
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 ».را كوتاه نماييد  ريش را دراز كنيد و سبيل«

ي انبيا و  خروج از سيره، دليل ديگر براي حرمت ريش تراشي اين است كه اين عمل
 به راه و روش مجوسيان و مشركان است. پيوستن

به اين ، حدود شرعي ريش هستند، فك و رخسار، حدود شرعي ريش: موي صورت
فك و رخسار و چانه روييـده اسـت ريـش محسـوب     ، معني كه هر مويي كه بر صورت

شوند كوتاه كردن ريش حتي بـه مقـدار انـدك نيـز      شود. بنابر داليلي كه ذيالً بيان مي مي
هصلَّى  ناجايز است. پيامبرمعصيت و   فرموده است:   علَيه وسلَّم اللـَّ

ى« - وا اللِّحَ فُ  ).-تا بزرگ شود -ريش را رها نماييد( »اَعْ

ي« - وا اللِّحَ خُ  را دراز كنيد).  ريش( »و أَرْ

ي« - وا اللِّحَ رُ فِّ  ريش را زياد كنيد).( »ووَ

حتي بـه مقـدار كـم)    ( ن ريشكنند كه گرفتن و كوتاه كرد ي اين الفاظ داللت مي همه
هايي دارند و جرم تراشيدن  جايز نيست. البته نبايد ناديده گرفت كه معاصي با هم تفاوت

 باشد. تري مي تر و روشن زيرا تراشيدن مخالفت واضح، بيشتر از كوتاه كردن است
 31ص: - علَيه وسلَّم اللَّـهصلَّى  اي در روش نماز پيامبر رساله -شيخ ابن عثيمين

 ] حكم بلند كردن ريش19[

 يا صرفاً مشروع است؟، بلند نگه داشتن ريش واجب است آيا - س:
 شود؟ آيا تراشيدن ريش گناه و اخالل در امر دين محسوب مي -
 آيا تراشيدن ريش و نگه داشتن سبيل جايز است؟ -

ـ  ييم: ابن عمر رضي اهللا عنـه از پيـامبر  گو ميدر پاسخ به اين سؤاالت  ج: لَّى ص ـه  اللـَّ

وا «روايت كرده است:  علَيه وسلَّم الِفُ ـخَ كِنيَ الْ ِ رشْ ى، مُ فُوا اللِّحَ بَ و أَوْ ارِ وَ وا الشَّ فُ   )603F2(»أَحْ

 ».تان را آزاد بگذاريد تان را كوتاه نموده و ريش به منظور مخالفت با مشركين سبيل«

                                                                                                                                                       
 -با الفاظ متقارب –) 260، 259) و مسلم  (5893، 5892بخاري  ( -1
 ) الفاظ از مسلم است.259) و مسلم  (5893، 5892ي  (بخار -2
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خُ «در صحيح مسلم آمده است:  أَرْ بَ وَ ارِ وَ وا الشَّ زُّ ىجُ وا ، وا اللِّحَ الِفُ ـخَ وسَ الْ جُ  )604F1(»مَ

ها را آزاد بگذاريد و بـا ايـن كـار مخالفـت خـود را بـه        ريش، ها را قطع كنيد سبيل«
 ».مجوس نشان دهيد

لَّى   أرقم حديثي از پيـامبر  بن امام نسائي با اسناد صحيح در سنن خود از زيد صـ ـه  اللـَّ

ْ «تخريج كرده است:  علَيه وسلَّم نْ ملَ نَّامَ يْسَ مِ لَ بِهِ فَ ارِ نْ شَ ذْ مِ أْخُ  )605F2(.» يَ

 »  هر كس سبيلش را كوتاه نكند از ما نيست«
علما اتفاق نظر دارند بر «حزم گفته است:  بن ي بزرگ و حافظ مشهور ابو محمد علّامه

 )606F3(»كه كوتاه كردن سبيل و آزاد گذاشتن ريش فرض است اين
يش و رسيدگي به آن احاديث پيامبر و در باب كوتاهي سبيل و بلند نگه داشتن ر

ميسر نيست. از احاديث سابق و  ها آني  شمار است كه احتساب همه بي، كالم علما
گانه بطور  اهللا عليه پاسخ سؤاالت سه رحمهحزم  همچنين از نقل اجماع توسط ابن

هيچ عنوان خالف آن جايز  خالصه چنين است: آزاد گذاشتن ريش فرض است و به
هصلَّى  به اين كار امر فرموده و امر ايشان علَيه وسلَّم اللَّـهصلَّى  يرا پيامبرز، نيست  اللـَّ

﴿ فرموده است: تعالىكه اهللا  كما اين، براي وجوب است علَيه وسلَّم       

            ﴾ :۷[احلشر[ 

آورده اسـت اجـرا كنيـد و از     -از قبيـل احكـام   -يي را كه پيامبر بـراي شـما  چيزها«
 .»چيزهايي كه شما را از آن بازداشته است دست بكشيد

كوتاه كردن سبيل واجب است و البته افضل آن است كه خيلي زياد كوتاه شود و بلند 
هصلَّى  چون اين كار مخالفت با پيامبر، كردن سبيل جايز نيست است كـه   علَيه وسلَّم اللـَّ

 فرمودند:

                                                            
 )260مسلم  ( -1
 ».حسن صحيح«). ترمذي در مورد حديث مذكور گفته است: 2761) و ترمذي  (13،5047نسائي  ( -2

 ).2/220(  -حزم از ابن –المحلّي  -3
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بَ « ارِ وَ وا الشَّ  )607F1(-سبيل را كوتاه كنيد - »قُصُّ

بَ « ارِ وَ وا الشَّ زُّ  -ها را قطع نماييد سبيل - »جُ

نَّا« يْسَ مِ لَ بِهِ فَ ارِ نْ شَ ذْ مِ أْخُ ْ يَ نْ ملَ  -هر كس سبيل خود را كوتاه نكند از ما نيست - »مَ

هصلَّى  از پيامبري اين الفاظ در احاديث صحيح  همه لَّم  اللـَّ سـو هلَيانـد  نقـل شـده   ع ،
كنـد كـه    بويژه در لفظ آخري وعيد سختي در مورد سبيل آمده اسـت؛ ايـن ايجـاب مـي    

اند بايد پرهيز كننـد و بـه اطاعـت و     و پيامبرش نهي كرده تعالىمسلمانان از آنچه كه اهللا 
شـود كـه گذاشـتن و بلنـد      ين معلوم ميو پيامبرش مبادرت ورزند. از ا تعالىدستور اهللا 

و ، گـردد  كردن سبيل از جمله ي معاصي و گناهاني است كه موجب تضعيف ايمـان مـي  
ها وقت فرود آمـدن عـذاب الهـي فـرا رسـد. دراز       رود كه با توجه به نافرماني بيم آن مي

هصلَّى  كردن سبيل مشابهت با مجوس و مشركين است و پيامبر ه و  اللـَّ لَيـلَّم ع بـه مـا    سـ

مْ «منظور مخالفت با آنان برعكس عمل كنيم:   دستور داد تا به نْهُ وَ مِ هُ مٍ فَ وْ بَّهَ بِقَ نْ تَشَ  )608F2(»مَ

 ».دآي ميكسي كه خود را به صورت قومي نشان دهد جزو آن قوم محسوب «
 كننده باشد. اميدوارم اين پاسخ كافي و قانع

 )363، 3/362( فمجموعه فتاوا و مقاالت مختل -شيخ ابن باز

 ي ريش ] محدوده20[

 ي ريش است؟ از كجا تا كجا محدوده س:

ها قرار  ي ريش از محل برآمدگي دو استخواني كه باالتر از نرمه ي گوش محدوده ج:
، يابد. بدين ترتيب مويي كه بر رخسار روييده دارند شروع و تا انتهاي صورت خاتمه مي

 شود. ريش محسوب مي

                                                            
 )11724، 11335»  (الكبير«) و 9426(  -»االوسط«) با اسناد حسن. طبراني در 2/229احمد  ( -1
 از همين باب گذشت. 14تخريج حديث مذكور در فتواي  -2
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اللّحية بالكرس: شعر اخلدين و «آمده است:  4ج  387ي  صفحهقاموس محيط) ( در

. بنابراين كساني كه موي -لحيه به كسر الم؛ موي رخسار و چانه است –. »الذقن

 شان را با دليل ثابت كنند. دانند بايد ادعاي رخسار را جزء ريش نمي
 )11/124( مجموعه فتاوا و رسايل –شيخ ابن عثيمين 

 ها جزء ريش هستند؟ ] آيا موي كناره21[

 شوند؟ ها ريش محسوب مي آيا موي كناره س:

زيرا لغت عربي كه لغت شـريعت اسـت   ، بله. اين موها نيز بخشي از ريش هستند ج:
 كند.   چنين اقتضا مي

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                ﴾] :٢يوسف[ 

عربي نـازل كـرديم تـا شـما آن را     ) زبان(كتاب خواندني و به ) به صورت(ن را ما آ«
 .»بفهميد

﴿                              

                      ﴾ :٢[اجلمعة[ 

سوادان پيامبري برانگيخته است تـا آيـات اهللا را بـراي     اهللا كسي است كه از ميان بي«
 .»آموزد و شريعت مي) قرآن(كتاب  ها آنشان بگرداند و به  آنان بخواند و پاك

مسلم است كه معني و مفهوم كلمات و جمالت قرآن و سنت را لغـت عربـي تعيـين    
 )609F1(.كنـد  مگر آن كه خود شريعت معني آن كلمه يا جمله را به معني ديگري منتقل، كند مي

لـيكن شـريعت اسـالم معنـي آن را از     ، است» دعا«كه معني لغوي آن » ةصال«مانند كلمه 

در » ةصـال «ي  كلمـه  هرگـاه پـس  . انتقال داده اسـت ) عبارت معلوم و مشخص(به » دعا«

جـا   كـه مـانعي در آن   شود مگـر آن  اش حمل مي عيقرآن و سنت ذكر شود بر مدلول شر
 .شود حمل مي... درود و، كه چنين صورتي باز هم به معني دعا، باشد

                                                            
 -مترجم–گويند  كه در اصطالح اصول فقه به آن منقول شرعي مي -1
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معناي خـاص ديگـري تعيـين    ) لحيه(ي  شريعت براي كلمه، با تفصيلي كه گفته شد 

و عرب زبان و اهـل لعنـت   ، گردد بنابراين به همان معني لغوي محمول مي، نكرده است
عبارت اسـت از مـوي روييـده بـر      -ريش–لحيه : «اند وي آن را چنين بيان كردهمعني لغ

 ».ها؛ از استخوان برآمده از كنار گوش تا استخوان برآمده در سمت ديگر ها و گونه فك
 ».ها و چانه است موي گونه: لحيه با كسره: «گفته است) قاموس محيط( صاحب

) السـلفيه ( چاپ 10ج 35تح الباري ص اهللا عليه در ف رحمهامام ابن حجر عسقالني  
 ».رويد ي لحيه عبارت است از مويي كه بر رخسار و چانه مي كلمه: «گفته است

پس بـر  ، ها جزيي از ريش است با اين تفصيل روشن شد كه موهاي روييده در كناره
مسلمان الزم است كه در اطاعت از اهللا و پيامبرش صـبر و مـدارا نمايـد و در شـهرهاي     

در حفـظ و نگهـداري از ايـن واجـب شـرعي      ) اش كنند كه احتمال دارد مسخره( غربت
 !ها كوشا باشد؛ خوشا به حال غريبه

شـود نـه بـا عمـل و      مسلمان بايد بداند كه حق و حقيقت با كتاب و سنت موازنه مي
خواهم كـه مـا و جميـع بـرادران مسـلمانم را بـر سـرحق و         مي تعالىاز اهللا . رفتار مردم
 !وار و پايدار نگه داردحقيقت است

 )11/124( ها مجموعه فتاوا و رساله –شيخ ابن عثيمين 

 )از شيخ ابن عثيمين( رنگ كردن موي صورت به رنگ مشكي] 22[

شـان را بـه رنـگ مشـكي رنـگ       بينم كه موي صورت بسياري از مسلمانان را مي س:
بلكـه  ، جـود نـدارد  كنند كه حديث صحيحي مبني بر ممنوع بودن آن و كنند و ادعا مي مي

(اين ممنوعيت كه در برخي احاديث آمده از اقوال و مدرجات
610F

 .برخي راويان است )1
 ها آنولي مقصود از ، گيريم كه اين احاديث صحيح است: يندگو مياين عده همچنين 

باشد و چنانچه كسي چنين قصدي نداشـته باشـد بلكـه     كاري مي نهي از تدليس و فريب

                                                            
كه راوي در اول يـا وسـط و يـا آخـر حـديث       مدرج در اصطالح علم اصول حديث عبارت است از اين -1

 -مترجم –سخن و برداشتي از خود را در حديث داخل كند. 
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لطفاً بفرماييد كه صحت اين ادعـا  . شود باشد نهي شامل او نميقصدش آرايش و زيبايي 
 تا چه حد است؟

 رضي اهللا عنـه  نهي از تغيير سفيدي مو به رنگ مشكي در روايت جابر بن عبداهللا ج:
هصلَّى  از پيامبر ثابت و محقق است و ادعـاي ادراج آن بـه هـيچ عنـوان      علَيه وسلَّم اللـَّ

رنـگ مـوي سـفيد بـه      رضي اهللا عنه طبق روايت جابر بن عبداهللابنابراين . صحت ندارد
 611F1.رنگ مشكي ناجايز است

با سند صحيح از عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنه  تعالىابوداود و نسائي رحمهما اهللا 

هصلَّى  اند كه رسول اهللا روايت كرده بُونَ (فرموده است:  علَيه وسلَّم اللـَّ ْضِ مٌ خيَ وْ ونُ قَ كُ يفِ  يَ

لِ  اصِ وَ حَ ادِ كَ وَ انِ بِالسَّ مَ رِ الزَّ ـآخِ ةَ الْ ائِحَ حيُونَ رَ رِ مِ الَ يَ امَ ـحَ نَّةِ الْ  )612F2()جَ

شوند كه موهاي سفيدشان را بـا رنـگ مشـكي ماننـد      در آخرالزمان گروهي پيدا مي«
 ».رسد بوي بهشت به مشام اين افراد نمي، سازند دان كبوتر مي چينه

(يـد: گو مـي اهللا عليه  رحمهالسالم ابن تيميه  ابن مفلح از شاگردان شيخ
613F

اسـناد ايـن   « )3
 »جيد) است.(حديث 

شود كه تغيير سفيدي مو با رنگ سياه حـرام و از گناهـان    از اين حديث استنباط مي 
 تعـالى ي تحريم اين كار مخالفت ورزيدن بـا حكمـت و آفـرينش اهللا     كبيره است. فلسفه

پـس  ، كنـد  خودش را زيبا مـي ، طبيعت و اصالتزيرا شخص با اين كار برخالف ، است
ابروهـا و  ، هـا  آنباريك نمـودن دنـد  ، كوبي حكم استفاده از رنگ مشكي مانند حكم خال
 پيوند مو به موهاي سر حرام و ناجايز است.  

                                                            
)، مسند 3624) ابن ماجه (9347)، نسايي درالكبري  (5471). ابن حبان  (4204)، ابوداود  (2102مسلم  ( -1

 )338، 322، 3/316احمد (
)، عالمـه شـيخ   12254)، طبرانـي در  (الكبيـر)  (  5057)، نسـائي  ( 4212)، ابوداود  (1/273مسند احمد  ( -2

 رحمه اهللاح قرار داده است. صحيح سنن ابوداود از آلباني اهللا عليه حديث مذكور را صحي هآلباني رحم
 ).3548عليه  (

 )3/335»  (اآلداب الشرعيه« -3
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هصلَّى  از پيامبر مرتكبين اين اعمال را نفرين  تعالىثابت شده كه اهللا  علَيه وسلَّم اللـَّ

نَ «ت: كرده اس عَ هُ لَ نَّ ـأَ ةَ وَ الْ لَ اصِ ـوَ ةَ وَ الْ لَ صِ تَوْ سْ ـمُ ةَ وَ الْ مَ اشِ ـوَ ةَ الْ مَ شِ تَوْ سْ نَ و ، مُ عَ  لَ

ـ اتِ وَ الْ صَ تَنَمِّ ـمُ اتِ الْ لِّجَ تَفَ ن مُ سْ ات خللق اهللا ، للحُ  )614F1(.»تعاىلاملغريِّ

و  نـد ده مياهللا تعالي لعن و نفرين كرده است زناني را كه عمل وصل موها را انجام «
زناني را كه از ديگري بخواهند اين عمل را برايشان انجام دهد و زناني را كه ديگـران را  

شود و همچنين نفرين كرده  شان كوبيده مي كنند و زناني را كه خال در بدن كوبي مي خال
كننـد و همـين    است زناني را كه موهاي ابروي خويش برداشته و باريك و كوچـك مـي  

ي خـود را از هـم جـدا و    هـا  آنزناني را كه بخاطر زيبـايي دنـد  طور نفرين نموده است 
 ».دهند سازند و فطرت و خلقت الهي را تغيير مي باريك و كوچك مي

كـاري اسـت    يند نهي از رنگ سياه بـه خـاطر تـدليس و فريـب    گو مياما اين ادعا كه 
گماني بيش نيست و موضوعيت ندارد؛ زيرا اين نهي عام است و هرگز تخصيص نشـده  

 است و فلسفه ي تحريم آن همان چيزي است كه ما به آن اشاره كرديم.
كـتم و  ، مسلمان بايد از چنين رنگي پرهيز كند و بجاي آن از اشياي مباحي مانند حنا

شود قطعـاً   كه در اين صورت هم مقصودش حاصل مي، اي استفاده كند هاي قهوه از رنگ
 شد.ي مفيد و حاللي گشوده خواهد  بجاي آن دروازه

هايي حاكي از آن است كه برخي از صحابه موهايشان را با رنـگ سـياه رنـگ     روايت
تواند با أحاديـث صـحيح و مرفـوع     اما بايد گفت كه عمل اين بزرگواران نمي، كردند مي

هصلَّى  پيامبر  زيرا در احكام شرعي احاديـث صـحيح پيـامبر   ، برابري كند علَيه وسلَّم اللـَّ
حجت اسـت نـه اقـوال و عمـل صـحابه و ديگـر بزرگـواران. در         علَيه وسلَّم هاللـَّصلَّى 

 كنيم. همچنين مواضعي از سوي اين بزرگواران عذر پيش مي

﴿ ايد؟ پرسد چه پاسخي به پيامبران داده در روز قيامت از مردم مي تعالىاهللا    

               ﴾ :۶۵[القصص[ 

                                                            
 ).2126-2122) و مسلم  (5948-5931)، و أطرافه فيه، و  (4886البخاري  ( -1
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 .»ايد يد: چه پاسخي به دعوت انبيا دادهگو ميزند و  را صدا مي ها آنروزي كه «
 )11/123( مجموع فتاوا و رسايل –شيخ ابن عثيمين 

 فتوا) انجمن دايمي( ] رنگ كردن موي صورت با رنگ مشكي.23[

 اده نمود؟توان براي تغيير سفيدي موي صورت از رنگ سياه استف آيا مي س:

بـه دليـل احـاديثي كـه از     ، رنگ نمودن موي صورت با رنگ مشكي جايز نيست ج:
 اند: استعمال آن نهي كرده

أيت بأيب «عبداهللا رضي اهللا عنه روايت كرده است:  بن ابوداود با سند خود از جابر  

ىلَّ  قحافة يوم فتح مكه و رأسه و حليته كالثغامة بياضاً. فقال رسول اهللا لَّم ـهُ اللَّ صَ سَ يْهِ وَ لَ : عَ

اد« وَ نِّبُوهُ السَّ يْب و جَ وا هذا الشَّ ُ  )615F1(»غريِّ

هصلَّى  روز فتح مكه ابوقحافه را نزد پيامبر« كـه مـوي     آوردند در حالي علَيه وسلَّم اللـَّ
لَّى   سفيد بـود. رسـول اهللا   -هاي سفيد گلي با برگ و شكوفه -ثغامه)( صورتش مانند صـ

ه ايـن سـفيدي را بـا چيـزي تغيييـر دهيـد و از رنـگ مشـكي         «فرمودند:  لَيه وسلَّمع اللـَّ
 ».بپرهيزيد

 اند: از ابن عباس رضي اهللا عنه روايت كرده، ابوداود، احمد، ابن ماجه، نسائي، مسلم 

لِ « اصِ وَ حَ ادِ كَ وَ انِ بِالسَّ مَ رِ الزَّ بُونَ يفِ آخِ ْضِ مٌ خيَ وْ ونُ قَ كُ ـيَ مِ الَ يَ الْ امَ ةَ حَ ائِحَ حيُونَ رَ ـرِ نَّةِ الْ   )616F2(»جَ

موهايشـان را سـياه   ، دان كبـوتر  در آخر زمان افرادي خواهنـد آمـد كـه ماننـد چينـه     «
 بينند. اينها بوي جنت را هم نمي، كنند مي

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم ، و باهللا التوفيق
 )5/166( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 تراشد. كه ريش خود را مي ] حكم نماز خواندن پشت سر امامي24[

                                                            
 تخريج اين حديث در فتواي سابق گذشت. -1

 تخريج ين حديث ددر فتواي سابق گذشت. -2
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آيا پشـت سـرش نمـاز بخـوانيم؟     ، پيش نمازي موي صورت خود را مي تراشد س:
 اجرتان با اهللا است.، خواهشمنديم مسئله را بيان كنيد

هصلَّى  به دليل گفتار پيامبر، تراشيدن ريش حرام است ج: ه فرمـود:  ك علَيه وسلَّم اللـَّ

وا « الِفُ ـخَ بَ الْ ارِ وَ وا الشَّ فُ أَحْ ى وَ وا اللِّحَ رُ فِّ ؛ وَ كِنيَ ِ رشْ  )617F1(»مُ

تـان   و سبيل -تا بلند شود -به منظور مخالفت با مشركين ريش خود را آزاد بگذاريد«
 ».را بسيار كوتاه كنيد

ي«فرمايد:  همچنين مي وا اللِّحَ خُ وا الشوارب و أَرْ زُّ وا املجوس، جُ الِفُ  )618F2(»خَ

 ».ها را بلند نماييد و با مجوس مخالفت كنيد ها را قطع و ريش سبيل«
كردن به فرد ريش تـراش   باشد و نصيحت اصرار بر تراشيدن ريش از گناهان كبيره مي

خصوصاً اگر رهبري يكي از مراكز ديني را به عهده داشته باشـد. بنـابراين   ، واجب است
را از اين سمت اخراج كرد. چنانچه اخراج او اگر اين فرد پيش نماز مسجد است بايد او 

گردد بر نمـازگزاران واجـب اسـت بـه منظـور نشـان دادن        موجب ايجاد تنش و فتنه مي
اي  اعتراض و نارضايتي خود به مسجد ديگري بروند و پشت سر امام صـالح و شايسـته  

شـد  نمـاز خوانـدن پشـت سـر امـام ديگـري مقـدور نبا        ها آننماز بخوانند. و اگر براي 
شان را بخوانند تـا مصـلحت نمـاز     توانند پشت سر همين پيش نماز ريش تراش نماز مي

 جماعت رعايت بشود.
شـود. بخـاطر    اگر چنانچه رفتن مقتديها به مسجد ديگري موجب تنش و اختالف مي

 دفع فتنه پشت سر همين امام نماز بخوانند.
 صحبه و سلم و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و ، و باهللا التوفيق

 )5/139( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 شود؟ تراش چه زماني تفسيق مي فرد ريش] 25[

                                                            
 ).259) لفظ از بخاري است. و مسلم  (5892بخاري  ( -1

 ).260مسلم  ( -2
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 شود؟ تراش فاسق گفته مي چه زماني به فرد ريش س:

بويژه اگر بر اين عمل ، تراش به فسق كامالً بجا و درست است توصيف فرد ريش ج:
زيـرا  ، تراش را تفسيق نمايند ريش، پند و اندرزولي دعوتگران نبايد قبل از . اصرار بورزد

كند كـه بـا روش نـرم و ماليـم      ي اسالمي امر به معروف و نهي از منكر ايجاب مي شيوه
افراد گناهكار را نصيحت كنند چه معموالً اين گونه افراد از شنيدن و قبول نصيحت تنفر 

مـي صـحبت كـرده و نصـيحتش     بنابراين بر دعوتگر الزم است كه ابتدا با او با نر، دارند
كنند و اگر از قبول آن خودداري كرد و به معصيتش ادامه دارد مانعي نيست كه تفسيقش 

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

    5/146( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 حكم اشتغال به ريش تراشي] 26[

ريشـم را آزاد گذاشـته و بـه آن    ، پايبند به دستورات دين اسالم هسـتم مسلماني  س:
تراشم  بنده داراي يك سالن آرايشي هستم كه در آن ريش مشتريان را مي. زنم دست نمي

تنها از همين راه امرار معـاش  ، من شغل ديگري ندارم. كه از كوچكي شغلم همين است
 دارد؟ دين اسالم در اين مورد چه حكميام؟  كار مرتكب گناه شده كنم؛ آيا با اين مي

حكم دين اسالم ، كنم موهاي مشتريان را آرايش نموده و شانه مي، همچنين با سشوار
 در اين مورد چيست؟

تراشيدن ريش ديگران نيز حرام ، همانگونه كه تراشيدن ريش خود حرام است ج:
ما را از آن منع  عالىتزيرا اين كار نوعي همياري برگناه و معصيت است كه اهللا ، است

﴿ :كرده است            ﴾ :۲[املائدة[ 

 .»بر گناه و ستم همديگر را ياوري نكنيد«
ولـي اجـازه   ، زده و يا روغن و عطر بماليـد   شما اجازه داريد كه موهاي مردان را شانه

 .بدهينداري كه اين كار را در حق زنان نامحرم انجام 
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 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم ، و باهللا التوفيق
 )5/145( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 حكم گذاشتن ناخن] 27[

گيـرد و   را نمـي  ها آنها يا برخي از  ي ناخن حكم شريعت در مورد كسي كه همه س:
 چيست؟، دارد تا بلند شوند را نگه مي ها آن

 زيرا پيـامبر اكـرم  ، ها اگر حرام نباشد ولي قطعاً مكروه است نگه داشتن ناخن بلند ج:
هصلَّى  روز معـين كـرده و فرمـوده     براي كوتاه كردن ناخنها چهـل شـبانه   علَيه وسلَّم اللـَّ
(».بيش از اين نبايد گذاشته شوند: «است

619F

1( 
زننـد   پيشـرفت مـي   امـروزه اينهـايي كـه دم از تمـدن و    ، ي تعجـب اسـت   واقعاً مايه

هايشان تحمل كرده و خود را شـبيه حيوانـات    هاي به اين درازي را به همراه چرك ناخن
 .سازند مي

هصلَّى  پيامبر اكرم  :در حديثي در مورد ناخن فرموده است علَيه وسلَّم اللـَّ

مُ « كِرَ اسْ ذُ مَ وَ َرَ الدَّ ا أَهنْ ـهِ مَ يْسَ ا اللَّ لُوهُ لَ يْهِ فَكُ لَ رَ عَ الظُّفُ نَّ وَ ا ... لسِّ أَمَّ ظْمٌ وَ عَ نُّ فَ ا السِّ أَمَّ

  دَ رُ فَمُ ـالظُّفُ ةِ الْ بَشَ  )620F2(»حَ

كند و نام اهللا بر آن برده شود ذبح شود پس  اگر حيوان با آنچه كه خون را جاري مي«
چـون دنـدان   ، براي ذبح از دندان و نـاخن اسـتفاده نشـود   ) به شرطي كه( آن را بخوريد

ها به جـاي چـاقو از نـاخن     يعني اين(». و ناخن چاقوي اهل حبشه است استخوان است
هايشان را دراز  و ناخن دانند پس اينهايي كه امروزه خود را متمدن مي ).كردند استفاده مي

هايشـان   خواهنـد از نـاخن   كنند تمدنشان شبيه تمدن اهل حبشـه اسـت و شـايد مـي     مي
گمان كـه نـاخن گذاشـتن راه و     بي. تكه كنند عنوان چاقو استفاده كرده و با آن گوشت به

 .شباهت نيستند روش كساني است كه با چهار پايان بي

                                                            
 از همين باب گذشت. 17ي  تخريج اين حديث در فتواي شماره -1

 ).1968) و مسلم  (3488بخاري  ( -2
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 )80-2/79( )5( كتاب الدعوة -شيخ ابن عثيمين

 حكم تراشيدن يا كوتاه كردن موهاي زير بغل] 28[

را  هـا  آنتوانـد   آيـا مـي  ، كسي كه طاقت كندن موهاي زير بغل را نداشـته باشـد   س:
 كوتاه كند؟ بتراشد يا

زيـرا مقصـود   ، كردن موهاي زير بغل از نظر شرعي اشكالي ندارد تراشيدن و قطع ج:
اصلي زائل كردن اين موهاست تا چرك و عرق جمع نشده و بدبويي و گنديدگي ايجـاد  

شـود؛   از آنجا كه محل اين مو رقيق و نازك است كندن آن موجب مشـقت نمـي  . نگردد
قيچـي كوتـاه     ي تواند آن را بوسيله ن را نداشته باشد ميولي چنانچه كسي طاقت كندن آ

 .بوسيله ي موبر يا تيغ از بين ببرد نموده يا
 هاي شيخ ابن جبرين ها و نوشته از گفته

 حكم بلند بودن موي سر مردان] 29[

 ييد؟گو ميي افرادي كه موي سرشان بلند است چه  درباره س:

را ممنوع نكرده جـايز اسـت؛ امـا     ها آنعت تقليد از مدها و امور سودمند كه شري ج:
 .نهي كرده جايز نيست ها آنآور و عادتي كه شريعت از  تقليد از امور زيان

اين كار عملي اسـت بـرخالف   : ييمگو ميدارند  شان را بلند نگه مي به كساني كه موي
 :عادت و عرف زمان ما بلند گذاشتن موي سر مورد اختالف اهل نظر است

 مطلوب است؟آيا از سنن  -
 كند؟ آيا از عاداتي است كه شخص بر حسب مد دوران آن را اختيار مي -

از نظر من قول راجح آن است كه عمل بلند گذاشتن موي سـر از عـاداتي اسـت كـه     
گذارند او  كند؛ اگر مردم موي بلند مي شخص بر حسب مد و رسم زمان از آن تبعيت مي

 .تراشد د او نيز ميكند و اگر بتراشن  نيز از آنان پيروي مي
شـان را اصـالح    سرشان بلند است ولي موي صـورت  يآور است كه مو واقعاً شگفت

ـه صلَّى  كنند كه پيرو رسول اهللا كنند و با اين وجود ادعا مي مي لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـهسـتند  ع .



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   868 
  

بيني  يحقاً كه اينها از هوا و هوس خود پيروي نموده و از سيرت رسول اهللا به دوراند؛ م
مگر غير از اين است كه اينها بـه گذاشـتن   ، كنند كه بخشي از واجبات دين را تضييع مي

 .كنند بيني كه هر دو را ضايع مي ريش و خواندن نماز مأمور هستند ولي مي
تقرب به سـوي   -موي بلند -شود كه مقصود اينها از گذاشتن موي سر پس معلوم مي

هلَّى ص اهللا و پيروي از سنت رسول اهللا نيست بلكه به خاطر مدگرايي اين  علَيه وسلَّم اللـَّ
 .دهند كار را انجام مي

     )11/119( مجموعه فتاوا و رسايل –شيخ ابن عثيمين 

 هاي ديگر آن بودن بخش  هايي از موي سر و كوتاه حكم بلند بودن بخش] 30[

 كند حكمش چيست؟ كسي كه قسمتي از موهايش را بلند و قسمتي را كوتاه مي س:

هصلَّى  روايت كرده است كه رسول اهللا رضي اهللا عنه عمر بن ابوداود از عبداهللا ج:  اللـَّ
منع كـرد و  ) قزع( از تراشيدن قسمتي از موي سر و گذاشتن قسمت ديگر آن علَيه وسلَّم

 :فرمود

هُ « لَّ وهُ كُ كُ رُ هُ أَوْ اتْ لَّ وهُ كُ لِقُ  »اش را بگذاريد راشيد و يا همهاش را بت يا همه« )621F1(»احْ

   )622F2(:گفته است» شرح االقناع«صاحب 
ي  ها و ترك ميانه يا تراشيدن كناره -مانند نصارا -هاي سر يا وسط آن تراشيدن كناره«

و همچنين تراشيدن قسمت جلو و ترك قسمت آخر  -مانند عمل بسياري از نادانان -آن
اهللا عليـه در مـورد تراشـيدن     رحمـه حمـد  امام ا. داخل هستند) قزع(همه در حكم ، سر

ها است و هر كس كـه   اين روشِ مجوسي: «پشت گردن پرسيده شد كه در پاسخ فرموده
 ».كند از همان قوم است خود را شبيه قومي

                                                            
) 7/167). نـووي در شـرح مسـلم  (   5508)، ابن حبـان  ( 5048)، نسائي  (4195)، ابوداود  (2/88احمد  ( -1

 ديث مطابق شرايط بخاري و مسلم است.گفته است: اسناد اين ح

 .-1/80،79 –از  (بهوتي) » كشاف القناع« -2
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هايي ديگـر از   شود كه بلند كردن بخشي از موها و كوتاه كردن بخش از اين معلوم مي
 .آن جايز نيست

 لي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم و ص، و باهللا التوفيق
 ) 5/176( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 )هاي ديگر آن و ترك قسمت، تراشيدن قسمتي از سر( حكم قزع] 31[

 دارد؟ قزع چه حكمي س:

 :شود قزع به چندين قسم تقسيم مي ج:
ـ    بخش: قسم اول ، ب بتراشـد؛ مـثالً  هايي از موي سرش را بصـورت پراكنـده و نامرت

 .مقداري از سمت راست و مقداري از جلو و قسمتي از سمت راست را بتراشد
 .ها را بتراشد و وسط را نگه دارد كناره: قسم دوم
 .ها را نگه دارد وسط سر را بتراشد و كناره: قسم سوم

 .قسمت جلو را بتراشد و باقيمانده را نگه دارد: قسم چهارم
هصلَّى  زيرا رسول اهللا، روه استقزع با تمام انواعش مك لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـكـودكي را   ع

ي  يـا همـه  : «ايشـان دسـتور داد  ، مشاهده فرمود كه تنها بخشي از سرش اصالح شده بود
(».اش را بگذاريد سرش را بتراشيد و يا همه

623F

1( 
. اسـت  مسلمان را شبيه كفار بسـازد حـرام   انساني  اي باشد كه قيافه اگر قزع به گونه

مْ «. زيرا تشبه به كفار حرام و ناروا است نْهُ وَ مِ هُ مٍ فَ وْ بَّهَ بِقَ نْ تَشَ  )624F2(»مَ

 ».هر كس خود را شبيه قومي بكند از همان گروه است«
 )11/118( ها مجموعه فتاوا و رساله –شيخ ابن عثيمين 
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) اين حـديث بـا توجـه بـه     5667، 5115، 5114)، احمد  (8327»  (االوسط«)، طبراني در 4031ابوداود  ( -2
) و فـيض القـدير از منـاوي     10/271رسد. مراجعه شود به فـتح البـاري  (   ي حسن مي شواهدش به درجه

)6/105-8593.( 
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 ] روش مسنون براي مسواك زدن32[

، سواك زدن داخل مسجد جايز نيسـت يند: مگو ميشنوم كه  از بعضي از مردم مي س:
 آيا گفتارشان صحيح است؟

تالوت ، نماز خواندن، و در اوقاتي چون وضو گرفتن، مسواك زدن سنت است ج:
شود. مسواك زدن در درون و  بدي بوي دهان و... بر استعمال آن تأكيد بيشتري مي، قرآن

، بات نرسيده استچون نصي بر ممنوعيت آن در مسجد به اث، بيرون مسجد جايز است
و از طرفي انگيزه مسواك زدن در مسجد به خاطر نماز است و گفتم كه يكي از موارد 

ُمْ «ي نماز است؛ به دليل حديث  مسواك زدن قبل از اقامه هتُ رْ َمَ تِي ألَ ىلَ أُمَّ قَّ عَ الَ أَنْ أَشُ وْ لَ

ةٍ  الَ لِّ صَ عَ كُ اكِ مَ وَ به آنان دستور ، شد وار نمييا بر مردم دش، اگر بر امت من« )625F1(»بِالسِّ

ي تعليم دارد و داخل و خارج مسجد را  جنبه». مسواك بزنند، دادم كه براي هر نماز مي
 گيرد. در بر مي

شايسته است كه مسواك زننده مسواك را خيلي زياد بر زبان و ته آن مرور ندهـد تـا   
و حالـت اسـتفراغ   چون با اين كار ممكن است به ا، گردد» أع أع«منجر به حالت تهوع و 

 دست دهد و مسجد آلوده شود.  
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم ، و باهللا التوفيق

 )5/109( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ي مسواك ] دفع يك شبهه درباره33[

كند با توجه به اين كه مسواك معموالً با تف كـردن و انـداختن    شخصي فكر مي س:
، اي نيسـت  لذا استفاده از آن جلوي مردم و انظار آنان كار شايسته، دهان همراه است آب

آيـد. نظـر شـما در ايـن مـورد چيسـت؟ و روش        چون مردم از چنين چيزي بدشان مـي 
 صحيح استفاده از مسواك را بيان كنيد.

                                                            
 )252) و مسلم  (887بخاري  ( -1
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د و استعمال آن در جلوي مردم نيز جايز است و لزومي باش ميمسواك زدن سنت  ج:
البتـه اگـر در جلـوي    ، ارد كه مسواك زننده به طور مكرر آب دهانش را بيرون بيندازدند

لَّى   مردم چنين كرد باز هم اشكال ندارد حتي اگر مردم بدشان بيايد؛ زيـرا رسـول اهللا   صـ
ه رفـت دهـانش را مسـواك     ايستاد يا به رختخـواب مـي   وقتي به نماز مي علَيه وسلَّم اللـَّ
هصلَّى  م اين كه رسول اهللازد؛ جان كال مي هرگـاه بـه مسـواك نيـاز پيـدا       علَيه وسلَّم اللـَّ
 داد. كرد اين عمل را انجام مي مي

ةٍ «اند:  ايشان فرموده الَ لِّ صَ عَ كُ اكِ مَ وَ ُمْ بِالسِّ هتُ رْ َمَ تِي ألَ ىلَ أُمَّ قَّ عَ الَ أَنْ أَشُ وْ  )626F1(»لَ

، دادم كه براي هر نمـاز  به آنان دستور مي، شد يا بر مردم دشوار نمي، اگر بر امت من«
 ».مسواك بزنند

 : ها آنروش مناسب براي مسواك زدن دند
اش) را با جويدن نرم نموده و سپس  مسواك چوبي(مسواك كننده ابتدا سر مسواكش 

كنـد و مسـواك را بـه صـورت عرضـي بـر        مسواك زدن را شروع مـي ، از جانب راست
 واهللا اعلم)( لد. البته به هر كيفيتي كه استفاده شود جايز است.ها و زبان بما لثه، ها آندند

 13/10/1423فتوا با امضاي شيخ جبرين. در تاريخ: 

 ] حكم استفاده از مسواك و خمير دندان34[

نـيم  دا مـي آيا استفاده از مسواك و خمير دندان جايز است؟ با توجه به ايـن كـه    س:
 مسواك چوبي باشد. مسواك و خمير دندان نمي تواند جايگزين

پالستيكي) همراه بـا  (چوبي) و هم با مسواك ( هم با مسواك ها آنتميز كردن دند ج:
 خمير دندان جايز است.

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم ، و باهللا التوفيق
 )5/111( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

                                                            
 تخريج حديث در فتواي پيشين گذشت. -1



 

 

 

 

 

 

 :فصل پنجم
 قضاي حاجت



 

 هاي مدرن م ادرار به صورت ايستاده در دستشويي] حك35[

داخل دستشويي محل كار ما بر روي ديوار جايي را درست كرده اند كه بتوان به  س:
اند به علـت   صورت ايستاده آنجا ادرار نمود. برخي از همكاران كه كت و شلوار پوشيده

يـا شلوارشـان برخـورد     كنند و احتمال اين كه ادرار به بدن تنگي لباس ايستاده ادرار مي
لَّى   به من گفـت: رسـول اهللا  ، كند زياد است. باري يكي از همكاران را نصيحت كردم صـ

ه  از اين عمل منع نكرده است. از شما توقع نصيحت داريم. علَيه وسلَّم اللـَّ
ادرار كردن در حالت ايستاده جايز است؛ به شرط آن كه از برخورد ادرار به لباس  ج:

هصلَّى  زيرا ثابت شده است كه رسول اهللا، پرهيز شود جداً لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـچنـد بـاري    ع
(ايستاده ادرار كردند.

627F

بويژه اگر نيـاز و عـذري   ، پس ادرار در حالت ايستاده جايز است )1
مانند تنگي لباس يا داشتن بيماري. ايستاده ادرار كردن بدون عـذر مكـروه   ، در كار باشد

 است.
 )3/46( )8( كتاب الدعوة –فوزان شيخ 

 آب خوردن و ادرار كردن، ] ايستاده وضو گرفتن36[

 رد؟دا ميوضو گرفتن و ادرار كردن در حالت ايستاده چه حك، آب خوردن س:

توانيم وضو بگيريم و يـا آب   نشسته و ايستاده و به هر كيفيتي كه ممكن باشد مي ج:
بخوريم. همچنين براي مسلمان جايز اسـت  ولي افضل اين است كه نشسته آب ، بنوشيم

به شرطي كه عورتش در معرض ، ايستاده ادرار كند، كه در مواقع ضروري و داشتن عذر
ديد نبوده و از برخورد ادرار به بدن و لباسش كامالً پرهيز نمايد كه نشسـته ادرار كـردن   

هصلَّى  افضل است چون كه عمل غالب رسول اهللا  همين بوده است. لَّمعلَيه وس اللـَّ
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم ، و باهللا التوفيق

 )5/202( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

                                                            
الزم به ذكر است كه فرم لباس پيـامبر و مـردم در آن زمـان بـه گونـه اي       )273) و مسلم  (224بخاري  ( -1

، بدون اين كـه كشـف عـورت گـردد و يـا      بوده است كه ادرار به صورت ايستاده به راحتي انجام شود
 لباس ملوث شود.  (مترجم)



 

 

 

 

 :فصل ششم
 استنجاء و استجمار



 

 ] استنجا با آب و سنگ37[

 آيا استنجا كردن قبل از هر وضو الزم است؟س:

بلكه استنجا پـس از قضـاي حاجـت الزم    ، م نيستاستنجا به هنگام هر وضو الز ج:
ي سـنگ يـا دسـتمال     يا بوسـيله (است كه در اين صورت اندام خود را بايد تميز بشويد 

 صاف كند). سپس وضوي كامل بگيرد.
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم ، و باهللا التوفيق

 )5/102( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ] آيا استنجا با سنگ كافي است؟38[

خواهيم  مي، كنيم از دستمال كاغذي استفاده مي، در كشور بريتانيا براي استنجا، ما س:
 استفاده از آب نيز واجب است؟، ي آن بپرسيم آيا پس از استفاده

استفاده از دستمال كاغذي يا مانند آن بجاي سنگ جايز است به شرطي كه محـل   ج:
 خوب تميز و پاكيزه گرداند. خروج نجاست را

الزم به ذكر است كه استنجا كننده اگر بجاي آب از سنگ يا دستمال كاغذي اسـتفاده  
كند عدد فرد را رعايت كند و نبايد كمتـر از سـه دفعـه باشـد؛ اسـتعمال آب بعـد از        مي

 استفاده از سنگ يا كاغذ واجب نيست ولي سنت است.
 نبينا محمد و آله و صحبه و سلم و صلي اهللا علي ، و باهللا التوفيق

 )5/107( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا



 

 

 

 

 :فصل هفتم
 كيفيت وضو



 

 ] كيفيت وضوي كامل39[

 تكليفش چيست؟، كند گيرد و يكي از فرايض را فراموش مي شخصي وضو مي س:

صلَّى  مرتب و پي در پي مانند رسول اهللا، بر وضو كننده الزم است كه بطور كامل ج:
ه  وضو بگيرد. علَيه وسلَّم اللـَّ

سـه بـار آب   ، ابتـدا ، عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ظرف آبـي بـراي وضـو خواسـت    
آب برداشـت و  ، تا مچ) شست. سپس با دست راسـتش از ظـرف  (ها را  ريخت و دست

سـه  ، مضمضه و استنشاق كرد. يعني آب در دهان نمود و بيني خود را تميز كرد. و بعـد 
 بار صورتش را شست.

سـرش را مسـح نمـود و    ، سـه بـار شسـت. و در آخـر    ، دو دستش را تا آرنـج ، آنگاه
لَّى   و بعد گفت: رسول اهللا، سه بار شست، پاهايش را تا قوزك صـ ـه لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـرا  ع

ـ« مشاهده كردم كه چنين وضو گرفت و فرموده: ا ثُ ـذَ ـوئِي هَ ضُ ـوَ وُ ـأَ نَحْ ضَّ نْ تَوَ ـىلَّ مَ مَّ صَ

رَ  فَ هُ غَ سَ امَ نَفْ ثُ فِيهِ َدِّ ِ الَ حيُ تَنيْ عَ كْ بِهِ  اللَّـهُ رَ نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ هُ مَ   )628F1(»لَ

و ، دو ركعت نماز بخوانـد ، وضو بگيرد و با اخالص، مانند اين وضوي من، هر كس«
اش  صـغيره) گذشـته  (گناهان  تعالىاهللا ، به مسائل دنيوي) مشغول نكند( در آن فكرش را

 ». را مورد عفو قرار خواهد داد
بنابراين هر كس فرضي را از فرايض وضو را مانند شستن صورت يا دسـتها را تـرك   

 گردد. كند وضويش باطل مي
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم ، و باهللا التوفيق

 )5/230( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 چگونه وضو بگيرد؟] شخص فاقد اعضا 40[

اين شخص چگونـه وضـو   ، شخصي دستش تا بازو و يا پايش تا زانو قطع است س:
 بگيرد؟

                                                            
 ).226) و مسلم  (159بخاري  ( -1
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ها و پاها دستور داده و انتهاي محل شستن را نيز معـين   به شستن دست تعالىاهللا  ج:
ي عضو مقطوع بايد گفت كه اگر مقداري از آن  كرده است. از اين معلوم است كه درباره

ش فرض است باقي مانده باشد بايد قسـمت باقيمانـده را بشـويد و اگـر     عضو كه شستن
اند كه سـر سـاعد و    گفته، ي مفروضه باقي نمانده است. بعضي از فقها چيزي از محدوده

 يا سر ساق را بشويد تا صادق آيد كه دست و پايش را شسته است.

 )328(. ص لطبيةجامع الفتاوي ا -شيخ ابن جبرين

 ر عبدالعزيز بن فهد بن عبدالمحسنجمع و ترتيب: دكت

 ] در اثناي وضو چه اذكاري ثابت است؟41[

 آيا در اثناي وضو اذكاري ثابت است؟ س:

لَّى   هيچ دعا و ذكري در اثناي وضو و هنگام شستن اعضا از رسـول اهللا  ج: صـ ـه  اللـَّ
اساس هسـتند.   بياند بدعت و  اذكار و اورادي كه بيان شده، ثابت نشده است علَيه وسلَّم

مِ اهللاَّ«تنها گفتن  به همراه دعاي ، در ابتداي وضو و تلفظ شهادتين پس از اتمام وضو »بِسْ

نْ اللَّـهُ «ذيل ثابت است:  نِي مِ لْ عَ اجْ ابِنيَ وَ نْ التَّوَّ نِي مِ لْ عَ ـمَّ اجْ ينَ الْ رِ تَطَهِّ  )629F1(»مُ

 شود. اين دعا پس از شهادتين گفته مي
 ي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم و صل، و باهللا التوفيق

 )5/205( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ] حكم شستن بيني [استنشاق] در وضو42[

شـوم بالفاصـله وضـو     وقتي كه بيدار مي، شوم بنده براي نماز صبح دير بيدار مي س:
آورم  دوم به ياد مـي  ايستم. در ركعت روم و به صف نمازگزاران مي گرفته و به مسجد مي

 ام... حكم نمازم چيست؟ كه هنگام وضو گرفتن آب در بيني نكرده

                                                            
 .)4895»  (األسط«)، طبراني در 55ترمذي  ( -1

شيخ آلباني  (رح) در صحيح ترمذي حديث مذكور را صحيح قرار داده است. اصل ايـن حـديث در مسـلم    
 ).234ي  ( است. حديث شماره
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هصلَّى  زيرا رسول اهللا، شستن بيني در وضو واجب است ج: لَّم  اللـَّ سـو هلَيفرمـوده   ع

تَنْثِرْ «است:  يَسْ لْ أَ فَ ضَّ نْ تَوَ آب در بينـي اش كنـد و آن را   ، يردگ ميهر كسي كه وضو « )630F1(»مَ

پيامبر اين كار را انجام داده است و بـه آن امـر نمـوده اسـت. و در روايتـي      » تميز نمايد

قْ «د:فرماي مي تَنْشِ يَسْ لْ أَ فَ ضَّ نْ تَوَ  ».اش را بشويد گيرد بايد بيني كسي كه وضو مي« )631F2(»مَ

وضويش درست نيست و بر او الزم است ، پس كسي كه هنگام وضو استنشاق ننمود
 كه با اين وضو خوانده است اعاده كند. كه وضو و نمازي را

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم ، و باهللا التوفيق
 )5/209( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 شود؟ ] ريش چه زماني خالل كرده مي43[

 آيا مقصود از خالل كردن ريش وجوب رساندن آب به پوست زير ريش است؟ س:

اهر ريش انبوه واجب است ولي شستن درون و پوست زيـر آن واجـب   شستن ظ ج:
 نيست ولي خالل كردن چنين ريشي واجب است.

در بين علما هـيچ اختالفـي وجـود نـدارد و همـه روي ايـن       «امام نووي گفته است: 
مسئله اتفاق نظر دارند كه شستن ريـش انبـوه واجـب اسـت و شسـتن درون و پوسـت       

تبـع تـابعين و... نيـز    ، تـابعين ، ذهب جمهور علماي صحابهو م، زيرين آن واجب نيست
632F».همين است

3 
 ».اين از مسايلي است كه در آن هيچ اختالف نظري وجود ندارد«يد: گو ميابن رشد  

شسـتن  ، اي كه پوست زيـر آن نمايـان باشـد    اما ريش كه خفيف و اندك باشد بگونه
 درون و بيرون آن واجب است.

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

                                                            
 )، 237، 238) و مسلم  (162، 3295-161بخاري  ( -1

 )237ي  ( مسلم، حديث شماره -2
 ) مانند آن به طور مختصر1/434»  (المجموع«در  -3
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 )207 -5/206( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا



 

 

 

 

 :فصل هشتم
 خف) موزه(مسح بر 



 

  ] شرايط مسح بر موزه44[

 چه شرايطي دارد؟  مسح بر موزه س:

 چهار شرط دارد: ج:
ر كسـي قبـل از   بپوشد؛ بنابراين اگـ ، موزه را پس از وضو و طهارت كامل شرط اول:

لَّى   رسـول اهللا ، مسح كند ها آنتواند بر  را بپوشد و بعد وضو بگيرد نمي ها آنطهارت  صـ
ه هـاي ايشـان را    خواست كفـش  كه مي -به مغيره بن شعبه رضي اهللا عنه  علَيه وسلَّم اللـَّ

تُ «هنگام وضو گرفتن از پايشان بيرون آورد فرمود:  لْ خَ إِينِّ أَدْ امَ فَ هُ عْ ِ دَ تَنيْ رَ امَ طَاهِ  )633F1(»هُ

 –ام كه پاهايم پاك بودند  را پوشيده ها آنچون در حالي ، نداشته باش ها آنكاري به «
 ».-وضو داشتم

هصلَّى  بنابراين رسول اهللا  هـا  آنپاهايش را از موزه در نياورد؛ بلكه بر  علَيه وسلَّم اللـَّ
 مسح نمود.

هصلَّى  باشد به اين دليل كه: باري رسول اهللاموزه يا جوراب بايد پاك  شرط دوم:  اللـَّ
بـه دنبـال   ، هايش را درآورد خواند كه ناگهان كفش داشت با اصحاب نماز مي علَيه وسلَّم

هصلَّى  هاي خود را درآوردند. رسول اهللا ايشان صحابه نيز كفش لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـفرمـود   ع
(».هايم است مد و به من خبر داد كه نجاستي در كفشكه جبرئيل عليه السالم نزدم آ

634F

2( 
هصلَّى  اين عمل از رسول اهللا دهد كه نماز خواندن با چيـزي   نشان مي علَيه وسلَّم اللـَّ

كه با نجاست آلوده است جايز نيست. و چه بسا مسح بر موزه نجـس موجـب آلـودگي    
 ود.ش بيشتر آن و حتي موجب نجس شدن خود مسح كننده مي

                                                            
 )274)، و مسلم  (5799بخاري  ( -1
 -مترجم -)636/353/2شيخ آلباني  (–ابوداود. صحيح ابوداود، تحقيق  -2
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دليل حديث صفوان بن ، حدث اصغر) باشد(وضويي  علت مسح بي شرط سوم:

نا رسول اهللا«عسال رضي اهللا عنه:  رَ ىلَّ  أَمَ لَّم اللَّـهُ صَ سَ يْهِ وَ لَ نَا  عَ افَ فَ عَ خِ نْزِ ا أَنْ الَ نَ رً فَ نَّا سَ ا كُ إِذَ

نَّ  يَالِيهِ لَ امٍ وَ يَّ ةَ أَ ثَ كِنْ ، ثَالَ لَ ةٍ وَ نَابَ نْ جَ مٍ إِالَّ مِ نَوْ لٍ وَ وْ بَ ائِطٍ وَ نْ غَ  )635F1(»مِ

هصلَّى  رسول اهللا« هاي خود را تا  به ما دستور داد كه در مسافرت موزه علَيه وسلَّم اللـَّ
هــا را  و در چنــين حــالتي مــوزه–مگــر بــه خــاطر جنابــت ، روز در نيــاوريم ســه شــبانه

حـدث  –و خـواب  ادرار ، ولـي در اثـر مـدفوع    -گـردد  آوريم چون مسح باطل مي درمي
 ».باشد روز) ضروري نمي تا سه شبانه( ها آندرآوردن  -اصغر

كه شـريعت  ، شرط چهارم اين است كه مسح كننده فقط در وقت مقرر شرط چهارم:
روز و  ها مسح كند؛ و آن براي مقيم يـك شـبانه   تواند بر موزه مي، آن را معين نموده است

طالب رضي اهللا عنـه اسـت    ايت علي بن ابيدليل آن رو، روز است سه شبانه، براي مسافر

لَ النبي«اند:  كه فرموده عَ ىلَّ  جَ لَّم اللَّـهُ صَ سَ يْهِ وَ لَ ـامٍ  عَ يَّ ـةُ أَ ثَ ـافِرِ ثَالَ سَ لِلْمُ يْلَـةٌ وَ لَ مٌ وَ ـوْ يمِ يَ قِ لِلْمُ

نَّ  يَالِيهِ لَ  )636F2(»وَ

هصلَّى  رسول اهللا« لَّم  اللـَّ سـو هلَيـ  بـراي مقـيم يـك شـبانه     ع راي مسـافر سـه   روز و ب
 ».ها) زمان مقرر كرد براي مسح بر موزه(روز  شبانه

اند كه قابل بررسـي و تحقيـق    در اين باب برخي از علما شرايط ديگري نيز ذكر كرده
 باشند. مي

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم ، و باهللا التوفيق
 )11/264( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 پاره و نازك  ] مسح بر جوراب45[

                                                            
، 1100)، ابـن حبـان  (  478)، ابن ماجه  (126، 127()، نسائي  3535، 26)، ترمذي  (239، 4/240احمد  ( -1

1321( 
 است.» صحيح حسن«امام ترمذي گفته است اين حديث 

 و ديگران )276مسلم  ( -2
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 رد؟دا ميهاي سوراخ يا شفاف چه حك مسح بر جوراب س:

قائم مقام شستن پاهاست و اين كـار بـا شـرايط ذيـل     ، در وضو مسح بر جوراب ج:
 جايز است:

 بعد از وضو كامل باشد. ها آنپوشيدن  -
 ها   هاي بزرگ در موزه نبودن سوراخ -

 ه پوست پا نمايان بشود.اي ك ها به گونه شفاف نبودن موزه -

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

 )5/246( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ] آيا موزه تمام محل فرض را بپوشاند؟46[

اند كه جوراب يا موزه بايد محلي را كه شسـتن آن   برخي از علما شرط قرار داده س:
شـما چـه   ، الً تحت پوشش قرار دهد يعني جوراب يا موزه سوراخ باشدفرض است كام

 نظري داريد؟
اين شرط صحت ندارد چون دليل آن به اثبات نرسيده است و موزه و جوراب آن  ج:

 روي پا باقي بماند و از پاي در نيايد.، است كه پس از پوشيدن
ه اسـت و هـيچ كـس    ها به طور مطلق از سنت ثابت شـد  مسح بر موزه، عالوه از اين

يـا بـه   ، ي نـص از جانـب شـارع    حق ندارد كه مطلق شريعت را مقيد نمايد؛ مگر با ارايه
 ي اجماع و يا قياس صحيح. وسيله

زيـرا بسـياري از   ، هـاي پـاره و خفيـف نيـز جـايز اسـت       بر اين اساس مسح بر موزه
پاريـدگي و دريـدگي   هاي افراد فقير معموالً از  فقير و نادار بودند و موزه، ي كرام صحابه

(خالي نيستند.
637F

1( 
هصلَّى  پس وقتي كه فقراي عصر رسول اهللا لَّم  اللـَّ سـو هلَيكـه حـداقل بسـياري از     ع

ـه صلَّى  ي آن زمان با وجود داشتن چنين وضعي باز هم رسول اهللا افراد جامعه ه   اللـَّ لَيـع

                                                            
  21/212 از شيخ االسالم ابن تيميه  (رح)» مجموعه فتاوي« -1
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شـود كـه شـرط مـذكور صـحت       مي ي مذكور را تذكر نداده معلوم مسئله ها آنبه  وسلَّم
زيرا هدف از پوشيدن موزه پوشاندن نيست؛ بلكه هدف از آن گرم نگه داشتن پـا  ، ندارد

كنـد   ها دفع مشقت از امت است؛ پس فرق نمـي  در سرما است و فلسفه ي مسح بر موزه
مهم ايـن اسـت كـه در پـا     ، پاره باشد يا سالم، كه موزه يا جوراب سبك باشد يا سنگين

 د. آري! با داليلي كه بيان كرديم مسح بر موزه جايز است.  بايست
 )11/165( مجموعه فتاوا و رسايل –شيخ ابن عثيمين 

 هاي بلند و ساخته شده از چرم ] حكم مسح بر كفش47[

پوشـد و بـاالي جـوراب     آن جوراب مي گيرد و پس از شخصي وضوي كامل مي س:
، پوشـد  اسـب دوانـي اسـت مـي     كفش بلند و ساخته شده از چرم كه مخصوص ورزش

خـود را در    هـاي  گيرد ولـي كفـش   دوباره وضو مي، شكند سپس وضوي اين شخص مي
را پس از طهـارت   ها آنكند. چون بر اين باور است كه  مسح مي ها آنآورد؛ بلكه بر  نمي

خواهد به مسجد برود از تـرس ايـن كـه مسـجد      شخص مذكور مي، كامل پوشيده است
آيـا بعـد از   ، پوشـد  را مي ها آنآورد و بعد از نماز دوباره  ها را در مي شود كفش آلوده مي
 مسح كند؟ ها آنتواند بر  اين مي
بنابراين وقتي كه وضـو  ، تواند بر جوراب مسح كند در همچنين حالتي شخص مي ج:

ها را بپوشد. هنگـامي   كند و سپس كفش رسد بر جورابش مسح  گيرد و به پاها كه مي مي
ها حالـت دمپـايي    ها را درآورد كه در اين صورت نقش كفش رود كفش د ميكه به مسج
 خواهد بود.

ها مسح كرد و هنگام داخل شـدن   ولي اگر بر جوراب مسح نكرد بلكه تنها بر كفش 
را درآورد اين مسح باطل اسـت و بـر او الزم اسـت وضـويش را اعـاده       ها آنبه مسجد 

 را كه به اين صورت خوانده است برگرداند.ها مسح كند و نمازي  نموده و بر جوراب
 21/08/1423شيخ ابن جبرين. تاريخ افتا: 

 هاي آن ] روش مسح و باطل كننده48[



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   886 
  

 چگونه است؟  روش مسح بر موزه س:
 كند؟ را باطل مي  چه چيزي مسح بر موزه -

را بـر   هـا  آنروش مسح اين است كه هر دو دست را خيس نموده و هر يكـي از   ج:
دو موزه بكشد. بدين صورت كه دست را سر انگشتان پـا گذاشـته و بـه سـمت     يكي از 

، شـود تـا مسـح    و انگشتان دست بر اطراف موزه يا جوراب مرور داده مي ساق پا بكشد
 اكثر آن را در بر بگيرد. مسح بر قسمت زير يا عقب موزه و جوراب جايز نيست.

ي هر دو دستش مسح بكند جـايز   را بوسيله  يا جوراب  اگر كسي هر كدام از دو موزه
هر دو دستش را خيس كرده و با آن موزه يا جوراب راست را مسـح كنـد و   ، است. مثالً

 دوباره دستها را خيس نموده و بر موزه يا جوراب چپ بكشد جايز است.  
 و اما مبطالت مسح:

 تمام شدن مدت مسح -
 نمايان شدن قسمت زيادي از محل فرض. -
 اگر چه قبل از اتمام مدت باشد. ها آندرآوردن  -

 مجدداً وضو بگيرد.، با بودن هر يك از مبطالت
 21/08/1423فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين. در تاريخ: 

شويد و قبل از آن كه پاي چپ را  براي كسي كه پاي راستش را مي، ] حكم مسح49[
 دهد بشويد پاي راستش را داخل موزه يا جوراب قرار مي

شـويد و پـيش از آن كـه     ماييد در مورد شخصي كه پاي راستش را ميفر چه مي س:
 كند؟ پاي چپش را بشويد پاي راستش را در داخل موزه يا جوراب مي

ي اول را قبـل از   زيرا موزه، ي مسح بر جوراب يا موزه را ندارد اين شخص اجازه ج:
 اتمام وضو و تكميل طهارت پوشيده است.  

  علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم و صلي اهللا، و باهللا التوفيق
 )5/247( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا
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 شود؟ ] آيا درآوردن موزه يا جوراب موجب نقص وضو يا باطل شدن مسح مي50[

 د... آيا وضويش مي شكند؟آور مي: شخصي موزه هايش را بعد از مسح در 1س
ردد؛ ولـي  گـ  ميوضويش باطل ن، ر بياوردموزه يا جورابش را د، : اگر بعد از مسح1ج

را بپوشد و وضـويش   ها آن، د. بنابراين اگر پس از در آوردن دوبارهشو ميمسحش باطل 
را در آورده و پاهايش را شسته و موزه هايش را بپوشد  ها آنبر او الزم است كه ، بشكند

كه مسح كننده  مسح بكشد. اصل اين است ها آنو از اين پس مي تواند تا مدت مقرر بر 
با طهارت و پس از شستن پاها موزه ها را بپوشد. اين شخص چون پس از وضـو مـوزه   

بنابراين وضويش نمي شكند؛ مگر با بودن يكي از نواقض و فقط بـا  ، ها را پوشيده است
كشيدن موزه وضويش نمي شكند؛ بلكه همچنان با وضو اسـت؛ مگـر ايـن كـه يكـي از      

 نواقض وضويش بيابد.
 ) 11/179( مجموع فتاوي و رسائل –بن عثيمين شيخ ا

پوشد و پس از مدت زماني قبل از آن  : شخصي پس از وضوي كامل جوراب مي2س
پوشـد و   هـاي ديگـري مـي    آورد و جـوراب  ها را درمـي  كه وضويش بشكند اين جوراب

 هاي جديد مسح كند؟ تواند بر جوراب آيا مي، شكند سپس وضويش مي
را با طهـارت كامـل    ها آنبراي اين كه ، دوم) مسح كند( هاي ابتواند بر جور : مي2ج

توانـد   پوشيده است. شخص مذكور مـادام كـه وضـوي اولـش باطـل نشـده اسـت مـي        
تواند بـر   هاي تعويضي مسح كند. همچنين مي هايش را عوض كرده و بر جوراب جوراب
هـايش را   ورابتوانـد جـ   كه مي كما اين، هاي ديگري نيز بپوشد هاي اول جوراب جوراب

 چون وضويش پابرجاست.، درآورده و بدون جوراب نماز بخواند
بـا  ، هايش را بعد از شكسـته شـدن وضـو عـوض كنـد      اگر چنانچه شخصي جوراب

تواند بر جورابهاي تعويضي مسح  گردد و نمي كشيدن موزه يا جوراب وضويش باطل مي
وضـو   بـدون  ، ه شـخص شوند ك كند؛ زيرا در اين صورت پاهايش در حالي مكشوف مي

ي  كـه بقيـه   كنـد تـا ايـن    ماند كه شستن پاهـايش را تـرك مـي    است و مانند شخصي مي
 اعضايش خشك گردد. اين شخص بايد وضوي خود را اعاده كرده و پاهايش را بشويد.
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 21/8/1423جبرين. در تاريخ:  از گفتار و امالي شيخ ابن
از مـدتي وضـويش   پوشـد و بعـد    : شخص پس از وضوي كامـل جـوراب مـي   3س

كـه وضـوي    كشد و قبل از اين هايش مسح مي دوباره وضو گرفته و بر جوراب، شكند مي
پوشد و پـس از ايـن    هاي ديگري مي هايش را درآورده و جوراب دومش بشكند جوراب

 هاي دوم مسح كند؟ آيا جايز است كه بر جوراب، شكند وضويش مي
، هـا  زيـرا بـا درآوردن جـوراب   ، ددگـر  : در چنين حالتي وضوي دوم او باطل مـي 3ج

در واقـع آن حـائلي را كـه بـر آن مسـح كـرده       ، گـردد  پاهايش بدون طهارت نمايان مـي 
ي مسـح سـر قيـاس كـرده      شكند و اين مسئله بر مسئله بنابراين وضويش مي، آورد درمي
تراشد وضـوي   را مي بدين صورت كه شخص سرش را مسح كرده و سپس آن، شود نمي

دردش ، اگـر آن را بكشـد  (زيرا مو جزئي از بدن اسـت كـه   ، شود نمي اين شخص باطل
شود؛ پس مسح كردن بر مو در حقيقـت مسـح    سر بدون مو مي، ) بعد از تراشيدنآيد مي

هـا و   پوسـت دسـت  ، مانند پوست صورت، كردن بر چيزي است كه به بدن متصل است
 پاها و...  

زيـرا اينهـا چيزهـايي    ، اسـت  برخالف مسح بر موزه و جوراب، مسح بر پوست بدن
بلكه حكم اينها مانند حكم عمامه و پيراهن است ، متصل نيستند انسانهستند كه به بدن 

 شوند. شوند و گاهي درآورده مي كه گاهي پوشيده مي
 21/8/1423شيخ ابن جبرين. در تاريخ: 

 كند؟ وضو را باطل مي، ] آيا كشيدن موزه51[

ظهـر و عصـر بـر    ، و در اوقات نمازهـاي صـبح  پوشد  هايش را مي شخصي موزه س:
آورد. آيا وضوي اين  را از پا درمي ها آندر وقت عصر ، كند و پس از مسح مسح مي ها آن

كه وضويش باقي است؟ اميدوارم مسـئله را بـا ذكـر دليـل بيـان       شكند يا اين شخص مي
ليلـي بـر   شـكند؛ امـا د   يند وضوي اين شـخص نمـي  گو ميزيرا برخي از برادران ، نمائيد

 دهند. ادعاي خود ارائه نمي
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ي  بنـابراين مسـئله  ، در مورد مسئله ي مذكور نص صـريحي وجـود نشـده اسـت     ج:
638Fمذكور اجتهادي است و نظرات مجتهدين پيرامون آن مختلف است.

1 
اند: وضـوي   گفته -در يكي از اقوال -شافعي و احمد، اسحاق، اوزاعي، زهري، نخعي

ي  شـود. بنـابراين در همـه    ضو مـي  برخي از اعضايش بيزيرا ، شود اين شخص باطل مي
 وضو بشود حكمش همين است. كه اگر بي كما اين، گردد اعضا وضويش باطل مي

رحمه اهللا) گفته است: جايز است كه تنها پاهايش را بشـويد و همـين   ( امام ابوحنيفه
يرا اين شخص ز، رحمهم اهللا)( است فتواي ديگر امام شافعي و روايت دوم از امام احمد

كه بـر مـوزه    اگر بدون شستن پاهايش نماز بخواند در واقع نه پاهايش را شسته و نه اين
 مسح كرده است.

شكند و شسـتن پاهـا نيـز بـر او      ابراهيم نخعي در روايت ديگر گفته است: وضو نمي
توانـد نمـاز بخوانـد.     تواند بدون تجديد وضو و شستن پاهـا مـي   واجب نيست؛ بلكه مي

يند كه شخص مذكور بر وضـو  گو ميها  حزم و جماعتي ديگر؛ اين است فتواي ابنهمين 
ي كلي وضوي ايـن   وضويي) بر او حادث نشده است. پس طبق قاعده بي( بوده و حدث

مانـد؛ مگـر    شخص بر حال خود باقي است و چون هر چيزي بر اصالت خود بـاقي مـي  
 كه دليل انتقال آن از اصالتش ثابت بگردد. آن

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، هللا التوفيقو با
 )252، 5/251( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 شود؟ ] مدت مسح از چه زماني شروع مي52[

 شود؟ مدت مسح از چه زماني شروع مي س:
 وضويي)؟ بي( از وقت پوشيدن يا از وقت حدث

                                                            
 و بعد از آن ).1/177(  از ابن قدامه» المغني«مراجعه شود به  -1
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قـولي كـه فقهـاي اصـحاب آن را اختيـار       مورد اختالف علماسـت و ، اين مسئله ج:
شود. فتـواي ديگـر ايـن     وضو شدن شروع مي اند اين است كه مدت مسح بعد از بي كرده

 شود. ها شروع مي از اولين مسح بعد از پوشيدن موزه، است كه مدت مسح
پوشـد و در   هـايش را مـي   مثال: شخصي در وقت ظهر در حالي كه وضـو دارد مـوزه  

هايش مسح  كه وضويش بشكند تجديد وضو كرده و باز هم بر موزهوقت عصر بدون آن 
كنـد   بدون شكسته شدن وضويش) تجديد وضو مي(كند و در وقت مغرب و عشا نيز  مي

مدت مسح ايـن شـخص از   ، شكند. حال طبق قول مختار وضويش مي، ي شب و در نيمه
طبـق فتـواي دوم   يابـد.   ضو شدنش آغاز شده و تا نيمه شب روز دوم ادامه مـي  وقت بي

هـا   وضو) بر موزه( شود كه در آن وقت با طهارت مدت مسح او از وقت عصر شروع مي
 يابد.   شود و تا عصر روز بعد ادامه مي مسح كرده مي

حُ «طرفداران قول دوم به ظاهر حديث:  سَ مْ ـيَ قيم يوماً و ليلةً الْ  )639F1(»مُ

 ند.كن ميعمل ». شخص مقيم يك شبانه روز مسح بكند«
 واهللا اعلم).( تر است ي برگزيده فتواي اولي است كه به اصل آسانگري نزديكفتوا

 21/08/1423فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين. در تاريخ: 

 شود؟ ] آيا پايان مدت مسح باعث شكسته شدن وضو مي53[

 شكند؟ آيا با پايان يافتن مدت مسح وضو مي س:

هصلَّى  زيرا رسول اكرم، خير ج: مدت مسح را معين كرده است و نـه   يه وسلَّمعلَ اللـَّ
چـون مـا    ، مدت انتهاي وضو را. بنابراين آنچه كه تعيين شـده كـه مـدت وضـو نيسـت     

بلكـه آنچـه   ، توانيم بگوييم كه هر وقت مدت تمام بشود پس وضو نيز شكسته است نمي
وييم تـوانيم بگـ   كه وقت آن از طرف شريعت معين شده مسح است. از اين جهت ما مـي 

                                                            
»  الكبـري «)، بيهقـي در  264)، ابـويعلي  ( 1866شـيبه  (  )، ابن ابـي 128نسائي  ( )،194(  صحيح ابن خزيمه -1

) 125-124صـحييح دانسـته اسـت.  (   » صحيح نسائي«)، شيخ آلباني  (رح) حديث مذكور را در 1206(
 )276اصل اين حديث در صحيح مسلم است  (
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ولي قبـل از اتمـام مـدت اگـر     ، كه: هر وقت مدت مسح تمام شد شما حق مسح نداريد
ها مسح كرديد وضوي شما بنا بر مقتضاي دليـل شـرعي كامـل و     شما با طهارت بر موزه

 رود و اصل بقاي طهارت است.   پابرجاست و جز با دليل شرعي از بين نمي
هصلَّى  رسول اهللا  اي را پايـه   ي شكسته شـدن وضـو قاعـده    در مسئله معلَيه وسلَّ اللـَّ

حيًا« گذاري كرده است: ِدَ رِ ا أَوْ جيَ تً وْ عَ صَ مَ سْ تَّى يَ فْ حَ ِ نْرصَ  )640F1(»الَ يَ

د كـه  كنـ  مـي فكـر  ( نمايد كند كه در نماز چيزي را احساس مي شخصي كه خيال مي«
كـه صـدايي   وضويش با خارج شدن چيزي شكسته) نبايد از نماز منصرف شود تـا ايـن   

 چيزي از شكمش بيرون بيايد)  ( بشنود و يا بويي را احساس نمايد
هصلَّى  پس رسول اهللا داند كه بـر شكسـته    وضو را بر كسي واجب مي علَيه وسلَّم اللـَّ

كند كه سبب وجوب وضو از حيث واقعيـت   شدن وضويش اطمينان پيدا كند. فرقي نمي
زيرا هر كدام از اينها در ، م آگاهي به حكم شرعيمشكوك باشد يا از حيث آگاهي و عد

اين يكي به واقعيت جاهل اسـت كـه آيـا سـبب نقـض      ، برند جهالت و ناداني به سر مي
وضو اتفاق افتاده است يا خير؟ و آن ديگر نسبت به حكم شرعي جاهـل اسـت كـه آيـا     

 شريعت وضو گرفتن را در چنين حالي بر او واجب نموده است يا نه؟
هصلَّى  ز حديث رسول اهللاولي ا  شـود كـه وضـو واجـب      معلوم مـي  علَيه وسلَّم اللـَّ
و ايـن جـا چـون شكسـته شـدن      ، شود؛ مگر با حصول يقين از شكسته شدن وضـو  نمي

و اين جا شكسته شدن وضـو يقينـي نيسـت.    ، و اين جا چون شكسته شدن وضو، وضو
 پس وضو به حال خود باقي است.

 )11/179( مجموعه فتاوا و رسايل –شيخ ابن عثيمين 

                                                            
 )362،361) مسلم  (2056،177،137بخاري  ( -1
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 كند؟ ي تناسلي وضو را باطل مي ] آيا لمس آله54[

، ي تناسـلي اخـتالف دارنـد    ي باطل شدن وضـو در اثـر لمـس آلـه     : علما درباره1س

نـك«اي قايل به عدم بطالن وضو هسـتند از حـديث    عده ةٌ مِ ـعَ اسـتدالل   »مـا هـو إالّ بِضْ

 د.كنن مي
 از ديدگاه شما كدام نظريه راجح و به حق نزديكتر است؟

: به نظر من قول راجح همان قول جمهور علماست كـه قايـل بـه شكسـته شـدن      1ج

نـك«زيرا حديث  ، ي تناسلي) هستند در اثر دست زدن به آله( وضو ةٌ مِ ـعَ  »مـا هـو إالّ بِضْ

كه با احاديـث صـحيح    اي از توست) ضعيف است و با توجه به تعارضي اين عضو پاره(
تواند با احاديث صحيح مقابله بكند. احاديث صحيح حاكي از اين است كه هـر   دارد نمي
انـد و اصـوالً    آمـده » أمـر «اش را لمس كند بايد وضو بگيرد. اين احاديث با فعل  كس آله

نـك«فعل امر براي وجوب است. فرضاً اگر حديث  ةٌ مِ عَ ضـعيف نباشـد    )641F1(»ما هو إالّ بِضْ

أ«ي حديث  عاً بوسيلهقط ضَّ يَتَوَ لْ هُ فَ رَ كَ نْ مَسَّ ذَ  منسوخ شده است. )642F2(»مَ

 ».اش را لمس كند بايد وضو بگيرد هر كس عضو تناسلي«
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق

 )5/264( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا
ا در اثناي غسل كـردن لمـس كنـد آيـا وضـويش      اش ر : اگر كسي عضو تناسلي2س

 شكند؟ مي
حنبلي) همين است كه لمـس ذكـر نـاقص وضـو اسـت.      (: فتواي مشهور مذهب 2ج

اش تمـاس   ي تناسلي بنابراين اگر دست كسي در حين غسل به عمد يا به غير عمد با آله
 پيدا كند الزم است كه بعد از غسل وضو بگيرد.

                                                            
 )1120، 119) و ابن حبان  (483)، ابن ماجه  (85)، ترمذي  (182)، ابوداود  (4/22احمد  ( -1
) و ابن 479)، ابن ماجه  (448-445)، نسائي  (82)، ترمذي  (181)، ابوداود  (6/406) و  (2/223احمد  ( -2

 است.» حسن صحيح«ترمذي گويد اين حديث:  ،)1116حبان  (
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ولي وضـو  ، ي وضو نيست ي تناسلي شكننده به آله قول دوم اين است كه دست زدن
االسالم ابن تيميه رحمه اهللا اختيـار كـرده    گرفتن از آن مستحب است. همين فتوا را شيخ

بويژه اگـر عمـدي در كـار نباشـد.     ، است و انصافاً فتواي ايشان به صواب نزديكتر است
 ولي قول اول به احتياط نزديكتر است.

 )11/203( عه فتاوا و رسايلمجمو –شيخ ابن عثيمين 
 شود؟ ي تناسلي موجب باطل شدن وضو مي : آيا لمس آله3س
در يكـي بـه عنـوان    ، : در مورد مسئله ي لمس ذكر دو حـديث وارد شـده اسـت   3ج

آن دسـته از علمـا كـه آن را    ، ناقض و در ديگري به عنوان غير ناقض بيـان شـده اسـت   
عمل برخي صحابه رضي اهللا عـنهم مبتنـي    كنند. دانند به احتياط عمل مي ناقض وضو مي

و چنانچه كسـي از روي تأويـل آن را غيـر نـاقض بدانـد نمـازش       ، بر همين بوده است
 ترجيحاً بايد وضو بگيرد.، ي شهواني داشته باشد انگيزه، شود. ولي اگر لمس صحيح مي

 )76/77ص( اللؤلؤ المكين –شيخ ابن جبرين 

 شكند؟ ] آيا لمس زن وضو را مي55[

گيـرد و   دهد يا چيزي از او مـي  شوهر در طول روز حتماً چيزي به همسرش مي س:
آيـا اگـر   ، بدين ترتيب برخورد دست او با دست همسرش اجتناب ناپـذير خواهـد بـود   

 شكند؟ به همسرش تماس پيدا بكند وضويش مي، دست شخص با وضو
شكند يا  و را ميآيا وض، علما در مسئله ي لمس مستقيم بر زن اختالف نظر دارند ج:

 نه؟
اگـر لمـس همـراه بـا      هرچنـد شكند.  قول راجح اين است كه لمس زن وضو را نمي

هصلَّى  شهوت باشد؛ زيرا رسول اهللا لَّم  اللـَّ سـو هلَيكـه وضـو داشـت)    ( گـاهي اوقـات   ع
گرفت. لمس زن امري اجتناب ناپـذير اسـت و    بوسيد و وضو نمي برخي از زنانش را مي

هصلَّى  قطعاً رسول اهللا، بود ي گرفتار آن هستند و چنانچه ناقض وضو ميهمه به نوع  اللـَّ
 كرد.   آن را به طور شفاف بيان مي علَيه وسلَّم
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﴿ اما        ﴾ :پس (اگر با زنانتان آميزش كرديد و آب نيافتيد « ]۶[املائدة

 .»)تيمم كنيد
 ور آميزش جنسي است.ترين اقوال منظ طبق صحيح

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق
 )5/66( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 كند. ] بوسيدن وضو را باطل نمي56[

بوسـد. چـه بسـا كـه بـه       مرا مي، خواهد از منزل بيرون برود شوهرم هر وقت مي س:
كنم كه مرا بـا شـهوت    دهد. گاهي احساس مي ا نجام ميرود اين كار ر مسجد هم كه مي

 حكم وضويش چيست؟، بوسد. بفرماييد مي

ىلَّ «از مادر مؤمنان عايشه رضي اهللا عنها روايت شده است:  ج: يْهِ  اللَّـهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَ لَ عَ

 ْ ملَ ةِ وَ الَ جَ إِىلَ الصَّ رَ ائِهِ ثُمَّ خَ نْ نِسَ أَةً مِ رَ بَّلَ امْ لَّم قَ سَ أْ  وَ ضَّ تَوَ هصلَّى  [رسول اهللا »يَ  علَيه وسلَّم اللـَّ

چون وضو داشت) وضو (يكي از زنانش را بوسيد و سپس به سوي نماز شتافت و 
 نگرفت.]

حديث مذكور در مورد حكم دست زدن و بوسيدن زن وارد شده است كه آيـا وضـو   
 شكند يا نه؟ را مي

يند: كه تماس و برخورد گو مير دارند: بعضي علما پيرامون اين مسئله نيز اختالف نظ
برخي ديگر معتقدند كه اگر لمس با شهوت ، كند مرد با زن در هر حال وضو را باطل مي

 شكند. باشد وضو مي
كنـد و قـول راجـح     ي سوم بر اين باورند كه لمس زن مطلقاً وضو را باطل نمي دسته

در ، گرفـت يـا بغلـش كـرد     همين است. يعني اگر شوهر زنش را بوسـيد يـا دسـتش را   
 شـكند  آب عشق) از او خـارج نشـود وضـويش نمـي    ( صورتي كه انزال نشود و يا مذي

زيرا اصل بقاي وضو است. نه در قرآن و نـه در سـنت دليلـي    ، همين طور وضوي زن)(
گـردد از ايـن رهگـذر     نيامده است كه لمس و دست زدن به زن موجب فساد وضـو مـي  
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بوسـيدن و بغـل گـرفتن زن وضـو را     ، -قيم و شهوانيحتي لمس مست –است كه لمس 
 واهللا اعلم)( كند. باطل نمي

 )20( فتاوي المرأة ص: –شيخ ابن عثيمين 

 تأثير است ] شك در وضو بي57[

 گردد كه: شخصي به علت طوالني بودن مدت وضويش دچار شك و ترديد مي س:
دن بـاد و... شكسـته   دستشويي و يا ادرار و يا خارج شـ ، آيا وضويش در اثر ادرار -

 است يا نه؟
آيا اصل همان طهارت است و نبايد به شك و گمان توجه نمايد؟ اين شخص چه  -

 كند؟ كار مي

حـدث)  (وضـويي   هر وقت شخص وضو بگيرد و سپس در مورد پيش آمدن بـي  ج:
وضو بـود و   اين شك هيچ تأثيري بر وضوي او ندارد. اگر چنانچه بي، دچار شك بگردد

وضـو   تـأثير اسـت و شـخص مـذكور بـي      اين شك نيز بـي ، يا گرفته يا نهشك كند كه آ
بقاء ما كان علي ما كان) يقين بـا شـك و گمـان    ( ي زيرا مطابق قاعده، شود محسوب مي

 كه دليل زايل شدنش به اثبات برسد. مگر اين، گردد زايل نمي
هصلَّى  شخصي نزد رسول اهللا  لَّم  اللـَّ سـو هلَيه در نمـاز چيـزي را   آمـد و گفـت كـ    ع

هصلَّى  رسول اهللا، دكن مياحساس  تَّـى «در جـواب فرمـود:    علَيه وسلَّم اللـَّ ـفْ حَ ِ نْرصَ الَ يَ

حيًا ِدَ رِ ا أَوْ جيَ تً وْ عَ صَ مَ سْ 643F(»يَ

 إال الترمذي عةرواه الجما )1

نمايـد نبايـد از نمـاز     كند كه در نمـاز چيـزي را احسـاس مـي     شخصي كه خيال مي«
چيـزي از شـكمش   (د تا اين كه صدايي بشنود و يا بويي را احساس نمايـد  منصرف شو
 »  بيرون بيايد)

                                                            
 تخريج حديث مذكور سابقاً گذشت. -1
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هصلَّى  در حديثي ديگر رسول اهللا نِهِ « د:فرماي مي علَيه وسلَّم اللـَّ طْ مْ يفِ بَ كُ دُ دَ أَحَ جَ ا وَ إِذَ

رُ  ْ ءٌ أَمْ الَ فَالَ خيَ ْ نْهُ يشَ جَ مِ رَ يْهِ أَخَ لَ لَ عَ كَ أَشْ يْئًا فَ نْ شَ نَّ مِ ـجَ ِدَ الْ ا أَوْ جيَ تً وْ عَ صَ مَ سْ تَّى يَ دِ حَ جِ سْ مَ

حيًا  رواه مسلم و الترمذي .)644F1(»رِ

كـه صـدايي    چنين احساسي به شما دست داد از نماز منصرف نشويد تـا ايـن   هرگاه«
 ».بشنويد يا بويي را احساس كنيد

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق
 )281، 5/280( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 شكند؟ ] خوردن كدام اعضاي شتر وضو را مي58[

ي شـتر اخـتالف وجـود دارد كـه آيـا       شـكمبه و روده ، ي پيـه  ام كه درباره شنيده س:
 شود يا نه؟  خوردن اين اعضا سبب باطل شدن وضو مي

دن گوشـت شـتر اسـت و    يند: حكـم خـوردن ايـن اعضـا ماننـد خـور      گو مياي  عده
روده و شـكمبه...  ، طور كه گوشت شتر نص است نه بر اعضاي ديگر آن؛ امثال پيه همان

كه شـير مـادرش را    رأي صحيح كدام است؟ آيا نوزاد شتر كه پس از زايمان و قبل از آن
كـه حكـم    گوشتش با گوش شترهاي ديگر يكسان است يا اين، شود بخورد ذبح كرده مي

 روده و شكمبه است؟آن مانند حكم 
شكند و در حديث نيز فقط همين مطلب آمده است:  وضو جز با گوشت شتر نمي ج:

ُومِ « نْ حلُ وا مِ ؤُ ضَّ ـتَوَ  [از خوردن گوشت شتر وضو بگيريد.] )645F2(»إِبِلِ الْ

گونه كه خوردن گوشت شتران بزرگ ناقض وضو است گوشـت شـتران نـوزاد     همان
 شير هم نخورده باشد.نيز چنين حكمي را دارد؛ حتي اگر 

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق
 )5/276( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

                                                            
 ) همانند آن75) ترمذي  (362مسلم  ( -1

 ).6713-558»  (الكبير«) و 7407»  (االوسط«)، طبراني در 4/352)، احمد  (360مسلم حديث شماره  ( -2
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 آب عشق) در وضو(] تأثير مذي 59[

زننـد و   زن و شوهر با هم شوخي و مالعبـت نمـوده و همـديگر را دسـت مـي      س:
شود و به دنبال آن رطوبتي را  انتشار دوباره شل مي ي تناسلي شوهر پس از بوسند. آله مي

 اش چيست؟ حكم وضو و روزه، كند بر آله و شلوارش احساس مي
سؤال كننده در سؤال خود بيان نكرده است كه در اين حالت احساس خروج مني  ج:

كند يا نه؟ و تنها سؤال نموده كه هنگام مالعبت با همسرش رطـوبتي را بـر شـلوار و     مي
اش خارج شده مذي اسـت. بايـد    بيند. از ظاهر سؤال پيداست چيزي كه از آله اش مي آله

آله ي تناسلي و بيضه هاي) ( گفت كه مذي نجس است و واجب است كه شخص اندام
 خود را بشود. اگر به لباس برخورد كند بايد بر آن قسمت از لباس آب بپاشد.

دام خود بـراي نمـاز وضـو    بنابراين شخص پس از شستن ان، مذي ناقض وضو است
 نيز بگيرد.

گرداند. البته بايـد دقـت    رساند و غسل را واجب نمي نمي، خروج مذي به روزه ضرر
شـود.   در اين صورت غسل بر او واجب مي، كرد كه اگر چيزي كه خارج شده مني باشد

ولي ناپسند است. بنابراين شستن محلي كـه منـي بـر آن اصـابت     ، آب مني نجس نيست
دار بخــاطر احتيــاط از حركــات  د. بهتــر اســت كــه روزهباشــ مــيمشــروع ، ســتكــرده ا
 مانند بوسه و مالعبت) پرهيز كند.(انگيز و شهواني  هيجان

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق
 )5/260( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ] خروج خون از بدن60[

 شكند؟ آيا خون نجس است؟ خون از بدن وضو را ميآيا خروج  س:

باشـد و نـاقض    شود نجـس مـي   راه جلو و عقب) خارج مي(خوني كه از سبيلين  ج:
 كم باشد يا زياد.، وضو است
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هصلَّى  زيرا رسول اهللا (به زنان دستور داد تا خون حيض را بشـويند.  علَيه وسلَّم اللـَّ
646F

1( 
ون حيض است. ناگفته نماند كه خون خارج شـده از راه  اين دستور دليلي بر نجاست خ

 جلو و عقب اگر اندك هم باشد نجس و ناقض وضو است.
آيـد وضـو را    دندان يا از محل زخم بيرون مـي ، اما خوني كه از نقاط ديگر مانند بيني

 كند. باطل نمي
شود همين اسـت. زيـرا    قول راجح در مورد خوني كه از ساير اعضاي بدن خارج مي

 اصل بر بقاي طهارت است؛ مگر اين كه دليلي بر نقض طهارت اقامه شود.
آيد بايد گفت كه فتواي مشهور علما اين است  در رابطه با خوني كه از بدن بيرون مي

مقدار كم آن معاف اسـت؛ چـون   ، باشد آن واجب مي نكه اين خون نجس است و شست
 واهللا اعلم)( پرهيز از آن دشوار است.

 )11/200( يمين. مجموعه فتاوا و رسائلشيخ ابن عث

 شكند؟ ] آيا خروج خون وضو را مي61[

 كند؟ خواهم در مورد خون بدانم... آيا وضو را باطل مي مي س:

هـاي عقـب و    غيـر از راه (دليل شرعي در دست نداريم كه خروج خـون از بـدن    ج:
عبـادات  جلو) ناقض وضو باشد. اصل اين است كه خون ناقض وضـو نيسـت و مبنـاي    

توقيفي است. بنابراين هيچ كس اجازه ندارد كه بگويد اين عبادات مشـروع اسـت؛ مگـر    
اند.  كه دليلش را ارائه بدهد. البته برخي از علما خروج خون را از نواقض وضو دانسته آن

كه از غيـر شـرمگاه خـارج شـود) وضـو       ولو اين(بنابراين اگر كسي در اثر خروج خون 
سـنديده اسـت و راه احتيـاط در پـيش گرفتـه و خـودش را از       بگيرد كارش خـوب و پ 

هصلَّى  اختالف خالص نموده است. رسول اهللا لَّم   اللـَّ سـو ه لَيــا «فرمـوده اسـت:    ع عْ مَ دَ

يبُكَ  رِ ا الَ يَ يبُكَ إِىلَ مَ رِ    )647F2(»يَ

                                                            
 ).333) و مسلم  (331-306-228بخاري  ( -1

 نسائي، ترمذي، حاكم... -2
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اندازد ترك كن و به سوي چيزي برو كـه تـو را بـه شـك      [آنچه كه تو را به شك مي
 ازد]اند نمي

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق
 )5/261( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ] خروج خون از بدن62[

قــرآن) چــه (حكــم تــالوت قــرآن بــدون وضــو از حفــظ يــا از روي مصــحف  س:
 رد؟دا ميحك

ـ    ، تالوت قرآن بدون وضو جايز است ج:  الوت رسـول اهللا زيرا هـيچ چيـزي مـانع ت
هصلَّى  و ايشان باوضو و بدون وضو قرآن را تالوت ، شد مگر جنابت نمي علَيه وسلَّم اللـَّ

 كرد. ولي در حالت جنابت تالوت نمي، فرمود مي
بدون وضو) جايز نيست. ( ي قرآن با دست و تالوت از روي آن اما نگه داشتن نسخه

 توانند قرآن را لمس كنند. نب نميوضو و همچنين افراد ج يعني افراد بي

 ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا          ﴾ :۷۹[الواقعة[  

 .  »جز پاكان به آن دسترسي ندارند«
هـا پـاك هسـتند بـه قـرآن دسترسـي        ها و شرك نجاست، يي كه از أحداثها آنيعني 

 دارند.
هصلَّى  رسول اهللا اهللا عنـه نوشـت و    اي به عمرو بن حزم رضي در نامه وسلَّمعلَيه  اللـَّ

سَّ «گفت:  مَ ـالَ يَ رٌ الْ آنَ إِالَّ طَاهِ رْ  »كنند. قرآن را جز پاكان لمس نمي« )648F1(»قُ

تواننـد   وضو يا جنـب) نمـي   بي(در اين مسئله ائمه اتفاق نظر دارند كه افراد محدث  
كه قرآن در صندوق يا كيسـه باشـد يـا دسـت      مانند اين، قرآن را لمس كنند؛ مگر با پرده

 كش باشد. كننده داخل پارچه و دست لمس
 )44( تدبر القرآن ص -شيخ فوزان

                                                            
 )2183) دارمي  (469( 1/199مؤطا مالك  -1



 

 

 

 

 :فصل دهم
 غسل جنابت



 
 موجبات غسل] 63[

 كند؟ چه چيزهايي غسل را واجب مي س:

 :موجبات غسل به شرح ذيل است ج:
و چـه در خـواب؛ لـيكن در    خروج مني همراه با شهوت چه در بيداري ، )انزال( -1

يعني اگر در خواب از كسـي منـي   ، خواب شرط نيست كه شخص احساس شهوت كند
 .خارج شود غسل بر او واجب است حتي اگر با شهوت همراه نباشد

كسي كه با همسرش آميزش جنسي كند غسـل  ، آميزش جنسي با همسر، )جماع( -2

لَّم  ـهاللَّصلَّى  زيرا رسول اهللا، شود بر او واجب مي سـو هلَيــ«: فرمـوده اسـت   ع ـنَ الْ امءُ مِ

 )649F1(»اْملاءِ 

 ».غسل در اثر انزال واجب است«
اي كـه   بگونـه ، ي تناسلي زن داخل كنـد  اش را در آله ي تناسلي همچنين اگر كسي آله

واجـب  ) بـر هـر دو  (غسـل  ، در فـرج زن فـرو رود  ) يا بيشـتر از آن ( قسمت ختنه شده
هصلَّى  چون پيامبر اكرم، صورت نگيرد حتي اگر انزال، شود مي لَّم  اللـَّ سـو هلَيفرمـوده   ع

لُ «: است سْ بَ اْلغُ جَ دْ وَ قَ ا فَ هَ دَ هَ عِ ثُمَّ جَ بَ ا األرْ بِهَ عَ َ شُ لَسَ بَنيْ  )650F2(.»إذا جَ

 )».اگر چه مني خارج نشود(شود؛  با آميزش غسل واجب مي«
چه بسـا افـرادي    .م پوشيده استي آميزش بدون انزال بر بسياري از مرد حكم مسئله

كننـد ناآگاهانـه غسـل     ها و ماهها با آن كه با همسرشـان بـدون انـزال آميـزش مـي      هفته
نازل فرموده بداند؛ بنابراين  تعالىاحكامي را كه اهللا   انسانپس واجب است كه . كنند نمي

 شـود؛ اگـر چـه انـزال     با همسرش آميزش كند غسل بر هر دو واجـب مـي   انسانهرگاه 
 .صورت نگيرد

انقطاع خون حيض و نفاس است؛ بنابراين بر ، يكي ديگر از اسباب وجوب غسل -3
 .زن واجب است كه پس از سپري شدن ايام قاعدگي غسل كند

                                                            
 ).343مسلم  ( -1

 ).348(مسلم   -2
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﴿ :فرمايد مي تعالىاهللا                      

                    

 ﴾ :۲۲۲[البقرة[ 

نزديكـي   ها آنگيري نماييد و با  زنان كناره) همبستري با(پس در حال قاعدگي از ... «
با ) -جفر –راه طبيعي زناشويي (ز وقتي كه پاك شوند ا. شوند نكنيد تا آنگاه كه پاك مي

 .»توبه كاران و پاكان را دوست دارد تعالىگمان كه اهللا  بي. آنان نزديكي كنيد
هصلَّى  كه پيامبر اكرم به دليل اين  لَّم  اللـَّ سـو هلَيزنـي كـه ايـام    (بـه زن مستحاضـه    ع

هـاي قاعـدگي   دستور داد كه بعد از احتساب روز) اش بيش از حد معمول است قاعدگي
خـوني كـه   (بعد از زايمان بر زن واجب است كه پس از گذراندن ايام نفـاس  . غسل كند

 .غسل كند) شود بعد از زايمان خارج مي
البتـه برخـي از علمـا    ، روش غسل از قاعدگي و نفاس مانند غسل از جنابـت اسـت  

 سـدر اند: مستحب است كه زن پس از حيض و نفاس هنگام غسل مقداري از برگ  گفته
ي نظافت و تطهير را بهتـر   قرار دهد؛ زيرا وظيفه، دكن ميكنار) را در آبي كه با آن غسل (

 .دهد انجام مي
كـه مـرگ   : انـد  اند و گفته را نيز از موجبات غسل دانسته) مرگ(برخي از علما موت 

ى صلَّ كنند كه پيامبر اكرم اين علما از حديثي استدالل مي. كند غسل را بر ميت واجب مي

ه ا ثالثـا «: به زناني كه مشغول غسل دختر ايشان بودند دستور داد علَيه وسلَّم اللـَّ نَهَ ـلْ سِ اغْ

لِكَ  نْ ذَ ثرَ مِ اً أوْ أَكْ بعَ ا أَوْ سْ ْسً لِكَ ، أَوْ مخَ تُنَّ ذَ يْ أَ  )651F1(.»إِنْ رَ

 ».سه يا پنج يا هفت بار يا بيشتر اگر الزم دانستيد بشوئيد) زينب را(«
هصلَّى  سول اهللاهمين طور ر لَّم  اللـَّ سـو هلَيرمـي كـه هنگـام      دربـاره  عحي شـخص م

) و وفـات كـرد  (بر زمـين افتـاد و گـردنش شكسـت     ، وقوف در عرفات از سواري خود

                                                            
 ).939) و مسلم  (1258، 1254، 1253بخاري  ( -1
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رٍ «: فرمود دْ سِ ءٍ وَ لُوهُ بِامَ سِ يْهِ ، اغْ بَ نُوهُ يفِ ثوْ فِّ كَ  )652F1(.»وَ

 ».داو را با آب و سدر غسل دهيد و در پارچه كفن كني«
ولي بايد ، اند: كه موت از موجبات غسل است اين علما با توجه به داليل مذكور گفته

زيرا تكليف ميـت بـا   ، ها و افراد زنده است در نظر داشت كه اين وجوب متوجه بازمانده
 چـون پيـامبر اكـرم   ، رسد و بر زنده واجب است كه او را غسل بدهد مرگش به پايان مي

هصلَّى   .به اين كار دستور داده است ه وسلَّمعلَي اللـَّ
 )11/218( مجموع فتاوا و رسايل -شيخ ابن عثيمين

 چگونگي غسل جنابت] 64[

شود واجب است كه مانند غسـل   مي) انزال(آيا بر شخصي كه در خواب احتالم  س:
 جنابت غسل كند؟ روش غسل جنابت چگونه است؟

 .امبر و آل و اصحابشسپاس بر خالق يكتا و درود و سالم بر پي ج:
 .د بر او واجب است كه مانند غسل جنابت غسل كندشو ميكسي كه احتالم : و بعد

لـيكن  ، جايز است كه بر تمـام بـدنش بـه يـك بـار آب بريـزد      : كيفيت غسل جنابت
ي مسنون اين است كه نخست مني را كه به بدنش اصابت كـرده بزدايـد و سـپس     طريقه

 –بعد موي سرش را خـالل كـرده   ، گيرند وضو بگيرد ميهمانگونه كه براي نماز وضو 

و سه كف آب بر سر بريزد و سپس بـر   -يعني آب را به زير مو و روي جلو سر برساند
 .تمام جسم آب جاري كند

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق
 )5/306( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 كند نياز به وضو گرفتن هم دارد؟ يا كسي كه استحمام ميآ] 65[

 كند نياز به وضو گرفتن هم دارد؟ آيا كسي كه استحمام مي س:

                                                            
 ) 1206) و مسلم  (1265بخاري  ( -1
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به دليل قول ، گيرد استحمام اگر به خاطر غسل جنابت باشد جاي وضو را نيز مي ج:

﴿ :كه گفته است تعالىباري           ﴾ :۶[املائدة[ 

 .»ي بدن را بشوئيد همه) و خواستيد نماز بخوانيد( و اگر جنب بوديد... «
چنانچه نيت رفع جنابت را نمـوده  ، جنب اگر در استخر يا جويي فرو رود انسانپس 

، گـردد  حدث اصغر و اكبر از او برطرف شـده و پـاك مـي   ، و مضمضه و استنشاق نمايد
ه است؛ يعنـي طـوري بـر بـدن خـود آب      چيزي جز طهارت از ما نخواست تعالىزيرا اهللا 

بهتر آن است كه غسل كننـده در ابتـداي    هرچند، بريزيم كه آب تمام بدن ما را فرا گيرد
هصلَّى  زيرا رسول اهللا، امر بايد وضويي مانند وضوي نماز بگيرد لَّم  اللـَّ سـو هلَيقبـل از   ع

گرفـت و سـپس ماننـد     شست. اسـتنجا مـي   انجام غسل پس از آن كه مچ دستانش را مي
ريخـت؛ هنگـامي كـه احسـاس      گرفت و آنگاه بر سر خود آب مي وضوي نماز وضو مي

سه بـار بـر بـدن خـود آب     ، كرد كه پوست سرش از آب خيس و سيراب شده است مي
 .شست ريخت و تمام بدنش را مي مي

ايـن حمـام   ، اما اگر استحمام و دوش گرفتن به خاطر نظافت يا حصول سردي باشد
زيرا استحمام با اين كيفيت از عبادت نيست بلكه ، تواند براي وضو كافي باشد دن نميكر

ولـي نظافـت بـه     .دهد كه شريعت اسالم دستور بر نظافت مي هرچند، باشد از عادات مي
بلكه مطلق نظافت به هر روشي كه تنظيف و تميزي ، روش حكم غسل از جنابت نيست

ل اگر شخصي به خاطر حصول سردي و رفع گرما به هر حا. گيرد حاصل شود انجام مي
 )واهللا اعلم(. گيرد اين غسل جاي وضو را نمي، يا نظافت غسل كند

 )11/218( مجموع فتاوا و رسايل -شيخ ابن عثيمين

 .مضمضه و استنشاق در غسل واجب است] 66[

كنـد آيـا غسـلش     ولي مضمضه و استنشـاق نمـي  ، كند شخصي غسل جنابت مي س:
 د؟شو صحيح مي
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﴿: فرمايـد  مـي  تعالىزيرا اهللا ، غسل بدون مضمضه و استنشاق صحيح نيست ج:  

        ﴾ :۶[املائدة[ 

 .»ي بدن را بشوئيد همه) و خواستيد نماز بخوانيد( و اگر جنب بوديد... «
بدن است كه  گيرد و مسلّماً درون دهان و بيني جزئي از اين آيه تمام بدن را در بر مي

هصلَّى  بنابراين پيامبر، تطهير آن واجب است فرمان به مضمضه و  علَيه وسلَّم اللـَّ

﴿ چون كه دهان و بيني داخل در .استنشاق در وضو دادند      ﴾ :املائدة]

كه  نبا علم به اي، هستند )صورت( وقتي كه دهان و بيني داخل در وجه پس. هستند ]٦
 واجب است؛ از اين رهگذر كسي كه) غسل جنابت( شستن صورت در طهارت كبري

 .خواهد غسل جنابت كند واجب است كه مضمضه و استنشاق نمايد مي
 )11/299( مجموع فتاوا و رسايل -شيخ ابن عثيمين

 تواند كاستي را كه روي آن قرآن ضبط شده است لمس كند؟ آيا شخص جنب مي] 67[

. كه قرآن حرمت خاص خود را دارد و جز پاكان به آن دسترسي ندارنـد دانم  مي س:
ي شما درمورد نواري كه قرائت قرآن در آن ضبط شده چيست كه مـرد جنـب يـا     نظريه

 توانند به چنين نواري دست بزنند؟ آيا اين دو مي، زند اي به آن دست مي زن قاعده
ط شده است براي جنـب و  برداشتن و دست زدن به كاستي كه قرآن روي آن ضب ج:

 .زنان قاعده اشكالي ندارد
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق

 )4/73( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا



 

 

 

 

 :فصل يازدهم
 تيمم



 

 چگونگي تيمم] 68[

 تيمم كننده دستهايش را تا كجا مسح كند؟ س:
 مچها يا آرنجها؟

 توان خواند؟ تيمم چند نماز ميبا يك  -
 ؟)چند بار دستها را به خاك بزنيم( تيمم چند ضربه است -

هر كدام از دو كف ! آل و اصحابش، سپاس از آن اهللا و درود و سالم بر پيامبر ج:
از سر انگشتان است ، ي مسح ي كف دست ديگر مسح كند و محدوده را بوسيله  دست

تيمم كننده مادامي كه آب نديده يا چيزي از . ها نيست نيازي به مسح آرنج. تا مچ دست
. تواند با يك تيمم چندين وقت نماز را بخواند نواقض وضو برايش پيش نيامده است مي

 ها آنبار هر دو دستش را بر زمين بزند و با  كي كنندهافضل در تيمم اين است كه تيمم 
 در صحيحين از عمار به دليل حديثي كه، دستش را مسح نمايد  صورت و دو كف

هصلَّى  آمده كه ايشان از رسول اهللا اهللا عنه رضي إنّام «: روايت كرده است علَيه وسلَّم اللـَّ

ة دَ ةً واحِ بَ ْ ضَ رضَ يَديْك أألَرْ بَ بَ ِ يكَ أنْ تَرضْ فِ كْ يكَ ، كانَ يَ كَ وكفَّ هَ جْ ِامَ وَ حَ هبِ سَ  )653F1(»ثُمَّ متَ

  صورت و دو كف ها آنزدي و سپس با  ه زمين ميدستانت را ب، بار كافي بود كه يك«
 )654F2(»كردي دست را مسح مي

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

 ).5/354( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 كند؟ آيا سرما تيمم را مباح مي] 69[

 تيمم كند؟، ي غسلتواند بجا شود آيا مي شخصي در وقت سرما جنب مي س:

                                                            
 ) آمده است.ةواحد بة). عبارت  (ضر368) و مسلم  (347بخاري  ( -1

 صـلَّى اللَّـه علَيـه وسـلَّم     زدن را رسـول اهللا  ) از پيامبر نيست، بلكه روش يك ضـربه ةًواحد بةًعبارت  (ضر -2
 همان گونه كه در صحيح مسلم آمده است. آموزش داد. اهللا عنه رضي  به عمارعمالً
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﴿ :فرموده است تعالىچون اهللا ، بر شخص جنب الزم است كه غسل كند ج:  

        ﴾ :۶[املائدة[ 

 .»بشوئيد) بدن خود را و خواستيد نماز بخوانيد تمام( و اگر جنب بوديد«
آب بـرايش   چنانچه هوا سرد باشدو نتواند با آب سرد غسـل كنـد اگـر گـرم كـردن      

ممكن باشد بر او واجب است كه آب را گرم نموده و غسل كند و اگر گـرم كـردن آب   
 تيمم كرده و نماز بخواند.، تواند بجاي غسل برايش ميسر نباشد مي

﴿ :كه فرموده است تعالىبدليل گفتار اهللا                 

                                  

                        

                ﴾ :۶[املائدة[ 

كـه مسـافر    يا ايـن ) و در اثر بيماري نتوانستيد از آب استفاده كنيد( واگر بيمار بوديد«
كه يكـي از شـما از دستشـويي و قضـاي      يا اين) تان سخت بود و يافتن آب براي( بوديد

هـا آب بـراي    ي اين صـورت  در همه( حاجت برگشت يا با زنان آميزش جنسي كرديد و
هـاي   ها و دست بر صورت) خاك( با خاك پاك تيمم كنيد و با آن، افتيدني) غسل يا وضو

خواهد شـما   بلكه مي، خواهد شما را در تنگنا قرار دهد اهللا نمي. مسح كنيد) تا مچ( خود
باشد كه شـكر  ، را از حيث ظاهر و باطن پاكيزه دارد و نعمت خود را بر شما تمام نمايد

 .»او را بجاي آوريد
شود و بر طهارت خود باقي  بيند با تيمم پاك مي و آب نمي دشو يم  شخصي كه جنب

. كـه غسـل كنـد    كـه آب ببينـد واجـب اسـت     اين كه آب بيابد و به محض ماند تا اين مي
روايـت شـده كـه     اهللا عنـه  رضـي  حديثي طوالني در صحيح بخاري از عمران بن حصين

هصلَّى  اهللا رسول اي نشسـته و در   اهده كردنـد كـه در گوشـه   مردي را مش علَيه وسلَّم اللـَّ

هصلَّى  اهللا رسول .نماز شركت نكرده بود ـكَ « :از او پرسيد علَيه وسلَّم اللـَّ نَعَ ا مَ چـرا  «  »؟مَ
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لَّى   اهللا رسول. ام و آب نيست دچار جنابت شده: گفت ؟»در نماز شركت نكردي صـ ـه  اللـَّ

يْكَ بِال« :فرمود علَيه وسلَّم لَ يكَ عَ فِ كْ هُ يَ إِنَّ يدِ فَ عِ با خاك تيمم كن و همين برايت كـافي  « »صَّ

هصلَّى  اهللا كه آب پيدا كردند رسول وقتي» است به آن شـخص جنـب آب    علَيه وسلَّم اللـَّ

هُ عيل نفسك« :داد و فرمود غْ رِ  )655F1(»با آن غسل كن« »أَفْ

ابد بر او واجـب اسـت كـه    كه هرگاه تيمم كننده آب بي اين حديث دليلي است بر اين
–بخاطر جنابت باشد يا از حدث اصغر ، كند كه تيمم شخص با آن غسل كند فرقي نمي

امثال جنابتي ، شود و تا چيزي از نواقض وضو و شخص جنب با تيمم پاك مي -وضو بي
پيش نيايد بر او الزم نيسـت كـه در هـر وقتـي از اوقـات نمـاز       ، ي آب ديگر يا مشاهده

 .جنابت تيمم نمايد جداگانه براي
شـود و بـراي دفعـات بعـدي در      بلكه شخص جنب با تيمم اولي از جنابت پاك مـي 

 .نمايد مي -وضويي بي –تيمم براي حدث اصغر ، صورت نيافتن آب
 )11/240( مجموع فتاوا و رسائل –شيخ ابن عثيمين 

 يابد چگونه تيمم كند؟ كسي كه خاك نمي] 18[

تواند بر ديـوار و يـا فـرش     آيا مي... دسترسي نداردشخصي بيمار است و به آب  س:
 تيمم كند؟

كند كه از سنگ ساخته شده باشـد يـا    ديوار در حكم سطح زمين است. فرقي نمي ج:
ولي اگر ديـوار بـا چـوب پوشـيده     . توان بر ديوار تيمم كرد بنابراين مي: از خشت و گل

ولي اگر روي آن غبـار  ، ز استاگر غبار روي آن نشسته باشد تيمم بر آن جاي .شده باشد
نباشد تيمم بر آن جايز نيست. چون در اين صورت به هيچ عنوان در حكم سطح زمـين  

 .و خاك نخواهد بود
تـيمم بـر آن جـايز    ، در مورد فرش بايد بگويم كه اگر بر آن غبار وجود داشته باشـد 

 .است و اگر نباشد جايز نيست

                                                            
 )682)، مثل همين حديث در مسلم آمده است:  (344بخاري  ( -1
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 )11/240( مجموعه فتاوا و رسائل –شيخ ابن عثيمين 

تواند با همين تيمم نماز فرض را  آيا كسي كه براي خواندن نماز نفل تيمم كرده مي] 71[
 بخواند؟

 توان نماز فرض خواند؟ آيا با تيمم براي نماز نفل مي س:

ال با توضيحاتي كه در فتواهـاي سـابق داديـم آشـكار اسـت و آن      ؤجواب اين س ج:
بنابراين شخصـي كـه بـراي نفـل تـيمم كـرده        .ي حدث است كه تيمم برطرف كننده اين
، كه اگر براي خواندن نماز نفل وضو بگيـرد  تواند با آن نماز فرض نيز بخواند كما اين مي
ي تـيمم بـا خـروج وقـت الزم نيسـت تـا        در ضـمن اعـاده  . تواند نماز فرض بخواند مي

 .كه چيزي از نواقض وضو پيش نيامده باشد زماني
 )11/240( اوا و رسائلمجموع فت -شيخ ابن عثيمن

 .بيند شخصي كه تيمم كرده در اثناي نماز يا پس از اتمام آن آب مي] 72[

 اگر تيمم كننده در اثناي نماز يا پس از اتمام آن آب ببيند چه كار كند؟ س:

 :ي مذكور اختالف نظر دارند علما در مورد مسئله ج:
شود زيـرا ايـن    ز تيمم باطل نمياند كه با وجود ديدن آب در اثناي نما اي قائل عده -

اي شروع كرد كه از لحاظ شـرعي مجـاز بـه شـروع آن بـوده       شخص نمازش را به گونه
 .شود؛ مگر با دليل شرعي اين شخص از نماز خارج نمي، بنابراين. است

اينان از . شود اندكه ديدن آب در اثناي نماز موجب بطالن تيمم مي برخي ديگر گفته

﴿: عام بودن لفظ      ﴾ :كنيد پس تيمم -اگر آب نيافتيد« ]٤٣[النساء-« 

يند اين شخص چون آب ديـده پـس تـيممش باطـل اسـت و      گو مياستدالل كرده و 
 .نتيجتاً نمازش نيز باطل است

دَ (: همچنين از عام بودن حديث جَ إذا وَ ـفَ هُ الْ تَ َ هُ بَرشَ سَّ يُمِ يَتَّقِ اهللا ولْ لْ  )656F1()امءَ فَ
                                                            

تيمم كننده) هر گاه آب بيابد بايد از خدا بترسد و آب را به بـدنش برسـاند  (وضـو يـا غسـل بگيـرد).       «( -1
حسن صحيح «). ترمذي گفته است: حديث 124) ترمذي (333 ،332) و ابوداوود  (5/180155أحمد  (
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كـه   وقتـي ، تيمم بدل از وضو است وقتي كه آب نباشـد : يندگو ميكنند و  الل مياستد
رود؛ بنابراين اگـر شخصـي در    آب يافته شود بدليت زائل شده و حكم آن نيز از بين مي

 .وضو گرفته و از نو نماز بخواند، حين نماز آب بيابد بايد از نماز خارج شده
ي دوم بـه صـواب    ايـن اسـت كـه نظريـه    ) واهللا اعلم(آنچه كه براي من آشكار شده 

بـه دليـل   ، ي نمـاز الزم نيسـت   چنانچه پس از اتمام نماز آب بيابد اعـاده . نزديكتر است
انـد كـه آن دو تـيمم     ي دو مردي روايت كرده حديثي كه ابوداود و ديگران در مورد قصه

بـاقي بـود؛    كرده و نماز خواندند و پس از اتمام نماز آب يافتند در حالي كه هنوز وقـت 
كـه   وقتي، نمازش را اعاده نكرد و ديگري وضو گرفت و مجدداً نماز خواند ها آنيكي از 

هصلَّى  خدمت پيامبر  .  جريان را به ايشان بازگو نمودند، رسيدند علَيه وسلَّم اللـَّ

هصلَّى   رسول اهللا  فرمـود:  به كسي كـه نمـازش را اعـاده نكـرده بـود      علَيه وسلَّم اللـَّ

نَّة« بْتَ السّ و بـه كسـي كـه نمـازش را     » ثواب بيشتري بردي)( به سنت عمل كردي« »أَصَ

تني« اعاده كرده بود گفت:  )657F1(»دو بار ثواب بردي« »لَكَ األجرُ مرَّ

ييم: شما در گو ميبه او ، ثواب كسب كنم، خواهم دو بار حال اگر شخصي بگويد: مي
 چـون اآلن روش سـنت پيـامبر   ، بار ثواب كسب كنيدتوانيد دو  ي نماز نمي صورت اعاده

هصلَّى  ـه صلَّى  براي شما آشكار شده است و شخصي كه پيامبر علَيه وسلَّم اللـَّ ه   اللـَّ لَيـع
چـون تـا آن وقـت مـوردي پـيش      (اطالع بود  از سنت بي، در حق او چنين فرمود وسلَّم

 دو عمل را كسب نمود.نيامده بود) بنابراين اجتهاد كرد و ثواب 
اگر كسي اعتراض كرده و بگويد: اگر مجتهد به خطا بـرود تنهـا يـك ثـواب كسـب      

مَ «گونه كه در حديث آمده است:  همان، كند مي كَ ا حَ ـإِذَ لَـهُ الْ ـابَ فَ ـمَّ أَصَ ـدَ ثُ تَهَ اجْ اكِمُ فَ حَ

رٌ  هُ أَجْ لَ أَ فَ طَ مَّ أَخْ دَ ثُ تَهَ اجْ مَ فَ كَ ا حَ إِذَ انِ وَ رَ  )658F1(»أَجْ

                                                                                                                                                       
رجال اين حـديث رجـال   «گفته است: » مجمع الزوائد«باشد. هيثمي در  ) الفاظ از بزاز مي3973بزاز  (». 

 ».صحيح است
) شيخ آلباني در صحيح ابوداود حـديث مـذكور را تصـحيح نمـوده اسـت:       744) دارمي  (338ابوداود  ( -1

 ) حاكم حديث را صحيح دانسته و ذهبي با آن موافق است.632) (1/178( ). حاكم 327(



   

 913 باب چهارم: نيت و طهارت و فطرتهاي سنت
 

مجتهد در اجتهادش صائب باشد دو ثواب و اگر به خطـا بـرود يـك ثـواب كسـب      «
 »كند مي

ي نمازش به خطا رفتـه بـود چگونـه دو     پس در اين جا چون مجتهد مذكور در اعاده
ثواب كسب كرد؟ پاسخ اين است كه اين شـخص عمـل را دو بـار انجـام داده اسـت و      

كند؛ بلكه تنهـا يـك    لي را دو بار تكرار نميكند و عم دانيم كه مجتهد صرفاً اجتهاد مي مي
 دهد. عمل انجام مي

از كثرت عمل؛ ، بدين ترتيب آشكار شد كه موافقت عمل با سنت افضل و بهتر است
چون اين ، خوانم بنابراين اگر شخصي بگويد: كه من دو ركعت سنت فجر را طوالني مي

زيـرا  ، مطابق بـا سـنت نيسـت   ييم: اين كار شما گو ميوقت بسيار بافضيلت است؛ به او 
هصلَّى  رسول اهللا 659Fخواند. سنت فجر را بسيار مختصر مي علَيه وسلَّم اللـَّ

همان گونـه كـه    2
خواهم دو ركعت نماز طواف را  اهللا عنها ثابت است. يا بگويد: مي از حديث عايشه رضي

 سـول اهللا ييم: كار تـو خـالف سـنت و روش ر   گو ميبه اين شخص نيز ، طوالني بخوانم
هصلَّى  خوانـد.   است چون ايشان اين دو ركعت را مختصـر و كوتـاه مـي    علَيه وسلَّم اللـَّ

 را ياد بگيرند. ها آنها و دانشجويان كه بايد  اينها نكات مهمي است براي طلبه
 )11/242( مجموع فتاوا و رسائل -شيخ ابن عثيمن

 در آخر آن؟] تيمم كننده در اول وقت نماز بخواند يا 73[

افضل براي متيمم كدام است؟ اگر آب نبيند آيا نمازش را تا آخر وقت به تـأخير   س:
 كه در همان اول وقت تيمم كرده و نمازش را بخواند؟ بيندازد؟ يا اين

 اين مسئله تفصيل دارد: ج:
 اوالً: تأخير نماز تا آخر وقت در دو حال ارجح است.

                                                                                                                                                       
 ).4487) و مسلم  (7352بخاري  ( -1

 )724) و مسلم  (1170بخاري  ( -2
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در اين صورت افضـل ايـن   ، د آب داشته باشدحالت اول: در صورتي كه علم به وجو
البته تأخير نماز بر او واجب نيسـت بلكـه صـرفاً افضـل     ، است كه نمازش را تأخير كند

توان به وجود آب حساب كرد چون گـاهي اوقـات معلـوم معـدوم      زيرا زياد نمي، است
 شود. مي

ـ  ، حالت دوم: اگر از نظر او وجود آب راجح باشد زيـرا در  ، دازدنماز را به تـأخير بين
در حالي كه نمـاز  ، شود وضو با آب) محافظت مي( اين صورت به شرطي از شروط نماز

بنابراين تأخير و وضـو گـرفتن بـا    ، خواندن در اول وقت تنها محافظت به فضيلت است
 آب بهتر است.

 ثانياً: تقديم نماز در اول وقت در سه حالت ترجيح دارد:
 شود. بي پيدا نميحالت اول: وقتي كه مطمئن است آ

 يابد. حالت دوم: غالب گمانش اين باشد كه آب نمي
 حالت سوم: شك داشته باشد و نظر راجحي نداشته باشد.

 )11/242( مجموع فتاوا و رسائل -شيخ ابن عثيمن



 

 

 

 

 

 :باب پنجم



 

 :فصل اول
 اذان و اقامه



 

 حكم نماز بدون اذان] 1[

 رد؟دا مينماز خواندن بدون اذان چه حك س:

نماز بدون اذان جايز نيست؛ زيرا اذان در هر شهري بـر مسـلمانان فـرض كفايـه      ج:
 اهللا صلَّىچنان كه رسول ، همچنين بر مسافران الزم است كه براي نماز اذان بدهند. است
ه لَّى   از رسـول اهللا . كرد در سفرهايش چنين مي علَيه وآله وسلَّم اللـَّ صـ ـه ه وآ  اللـَّ لَيـع  ه لـ

لَّمسثابت است كه ايشان به مالك بن حويرث و  يضره همـراه   خواست به كه مي عنْه اللـَّ

مْ «: دوستانش به شهر خود برگردند گفت كُ مُّ يَـؤُ لْ مْ وَ كُ دُ مْ أحَ كُ ن لَ يُؤذِّ لْ الةُ فَ تِ الصَّ رضَ ا حَ إذَ

مْ  كُ ُ ربَ    )660F1(»أكْ

گويد و كسي كـه از لحـاظ سـني از    يكي از شما اذان ب، وقت نماز فرا رسيد، هرگاه«
 ».بزرگتر است امامت كند، ديگران

هصلَّى  رسول اهللا. شوند بنابراين اگر ساكنان شهري اذان را ترك دهند گناهكار مي  اللـَّ
لَّمسو هآلو هلَياگـر  ، مانـد  خواست بر قومي حمله كند تا صـبح منتظـر مـي    هر وقت مي ع

. كرد كرد و اگرنه بر آنان حمله مي يد از جنگ خودداري ميشن صداي اذان را در محل مي
 ليكن اذان شرط صحت نيست و چنانچه بدون اذان نماز خواندند نمازشان صحيح است

 ).ولي گناهكارند(

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق
 )56-6/55( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

اذان بگويد و قرائت را به آواز بلند ، آيا بر شخص منفرد الزم است كه هنگام نماز] 2[
 بخواند؟

آيـا بهتـر   ، خوانـد  صورت انفرادي نماز ميه شخصي در منزل يا در جايي ديگر ب س:
فاتحـه و سـوره را بـه آواز بلنـد     ) عشـاء و فجـر  ، مغـرب ( است كه در نمازهاي جهري

 ته بخواند؟يا افضل آن است كه آهس، بخواند

                                                            
 ).674) و مسلم  (628بخاري  ( -1
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خواهد بصورت انفرادي يا با يك نفر ديگـر نمـاز جماعـت     همچنين شخصي مي ج:
به علت از دسـت دادن جماعـت يـا    ، بخواند آيا بهنگام فرا رسيدن نماز در سفر يا حضر

 تواند اذان و اقامه بگويد؟ دوري از مسجد مي
صـد ايـن اسـت كـه     زيـرا مق ، نيازي نيست كه منفرد قرائت را با آواز بلند بخواند ج:

در روز نمـاز بخوانـد   ، شود شخص قرائت خود را بشنود و با اين كار مقصود حاصل مي
 .يا در شب

جهر خواندن براي امام از آن جهت مشروع است كه مقتديان قرائـت را بشـنوند و از   
چه بسا در ميان آنان افرادي بيسواد وجود دارند كه با تكـرار و  ، آيات قرآن استفاده ببرند

فهمند و اگر براي شان مقدر باشد آن را حفـظ   هر خواندن امام مفهوم كالم الهي را ميج
شب از آن جهت براي جهر و بلند خواندن خاص شده است كه وقـت فراغـت   . كنند مي

 .و بي كاري و آرامش و توجه دل است
البتـه  . اما اذان جز در مساجد عمومي كه امام و مؤذن معـين دارنـد مشـروع نيسـت     

اذان برايشان مشـروع  ، خوانند رادي چون مسافر و چوپان كه در خارج از شهر نماز مياف
 .است

يـا از دسـت دادن جماعـت در    ، ولي افراد معذور كه در داخل شهر بعلت معذوريت
 661F1.اي براي آن نيست چون انگيزه، خوانند نيازي نيست اذان بدهند خانه نماز مي

 ).124( ص، اللؤلؤالمكين -شيخ ابن جبرين

 وجود دارد؟ )خَيرٌ منَ النّومِ هاَلصلو(در كدام يك از دو اذان فجر تثويب ] 3[

ابن خزيمـه و  ، كه در سنن نسايي، در اذان اول فجر، آيا بجا آوردن سنت تثويب س:
 بيهقي آمده است مانعي وجود دارد؟

ت سنت بودن تثويب در اذان اول فجر از احاديث ثابت است و شايسته اسـ ! آري ج:
هصلَّى  كه به خاطر اطاعت و پيروي از پيامبر اين سـنت بجـا آورده   ، علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

                                                            
 البته اقامه براي اين افراد مشروع است. -1



   

 919 باب پنجم:
 

از احاديث واضح است كه اذان مذكور اذاني است كه هنگـام طلـوع فجـر صـادق     . شود
زيـرا در شـريعت بـه    ، شود اذان اول محسوب مي، اين اذان به نسبت اقامه. شود گفته مي

الة«: اين كه در حديث آمده است، شود اذان گفته مي اقامه نيز اَننيِ صَ ا بَنيَ كلِّ أذَ بـين  « »مَ

 ».نمازي است -اذان و اقامه –هر دو اذان 
چون ايـن  ، شد اذاني نيست كه پيش از ظهور فجر صادق گفته مي، منظور از اذان اول

) تهجـدگزاران ( انندايي بود براي بيدار ساختن افراد خواب و برگشت دادن عبادت گزار
هر كس كه به احاديـث تأمـل و دقـت كنـد فقـط      . به نماز فجر و قطعاً دخول فجر نبود

نه آن اذاني كه كمـي  ، شد فهمد كه تثويب در اذان وقت فجر گفته مي همين مطلب را مي
 .شد جلوتر از سپيده دم داده مي

 مو صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سل، و باهللا التوفيق
 )6/61( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 گفتن ذكر به آواز بلند توسط مؤذن بعد از اذان ] 4[

 رد؟دا ميگفتن عبارت ذيل بوسيله ي مؤذن پس از اذان شرعي چه حك س:

هِ « لُ سُ اتَمُ رُ خَ لقِ اهللا وَ ل خَ لَيکَ يا اَوَّ المُ عَ السَّ الةُ وَ  .»الصَّ

بعد از اذان داللت  ايم كه بر مشروعيت اين دعا نيافته هيچ دليلي از كتاب و سنت ج:
هصلَّى  حال آن كه خير و نيكي در گروِ پيروي از سنت رسول اهللا، كند علَيه وآله  اللـَّ

لَّمسلَّى  كما اين كه شرّ و بدي در مخالفت با سنت ايشان، است وصه علَيه وآله  اللـَّ

لَّمسلَّى  اهللا از رسول. است وصه لَ «: ثابت است كه فرمود علَيه وآله وسلَّم اللـَّ مِ ن عَ مَ

وَ ردٌّ  هُ نا فَ يهِ اَمرُ لَ يسَ عَ الً لَ مَ   )662F1(»عَ

 ».هر كسي عملي برخالف دستور ما انجام دهد عملش مردود است«

                                                            
ام آورده است و امام مسلم آن را با سند متصـل  امام بخاري آن را تعليقاً در كتاب البيوع و كتاب االعتص -1

 )1718آورده است  (
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 ربر پيامب، ليكن هم براي مؤذن و هم براي ديگران جايز است كه پس از اتمام اذان

هصلَّى  الةِ (درود فرستاده و دعاي  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ ةِ و الصَّ ة التّامّ وَ عْ ه الدَّ ذِ بَّ هَ مَّ رَ لهُ الَّ

ـ ائمةِ الْ ةَ ، قَ فَضيلَ اْلَ ةَ وَ يلَ سِ داً اْلوَ مَّ هُ ، آتِ حمُ عدتَّ ی وَ ذِ وداً الَّ ْمُ اماَ حمَ قَ ثهُ مَ عْ بَ اْ  . را بخوانند )وَ

هلَّى ص از رسول اهللا وا «: روايت شده است علَيه وآله وسلَّم اللـَّ نَ فُقوْ لُ ذِّ عتُمُ املُؤَ مِ ا سَ إذَ

لُ  وْ اَ يقُ ثْلَ مَ اً ، مِ رشْ ليهِ هبا عَ لَّی اهللاُ عَ دةً صَ احِ الةً وَ لَیّ صَ لَّی عَ نْ صَ هُ مَ لَیَّ فِإنَّ لُّوا عَ مَّ ، ثُمَّ صَ ثُ

ةَ فِ  يلَ وسِ لُوا اهللاُ لِیَ اْلَ ا  ها نآسَ نَ أنَ وْ وأنْ أكُ أَرجُ بَادِ اهللاِ وَ نْ عِ بْدٍ مِ عَ نْبَغِیْ إالّ لَ َنَّةِ ال تَ ةٌ فی اْجلَ لَ نْزِ مَ

وَ  سْ ، هُ وِ أل لِیَ اْلَ نْ سَ اَعةُ يفَمَ فَ هُ الشِّ لَّتْ لَ   )663F1(.»لَة حَ

سـپس بـر   . تكرار كنيد، يدگو ميصداي اذان را شنيديد شما نيز آنچه را مؤذن  هرگاه«
ده درود ، سالم بفرستيد چون هر كس بر من يك درود بفرستد اهللا در عوض من درود و

سپس مقام وسيلت را برايم از اهللا بخواهيد كه وسيلت مقـامي اسـت در   . رستدف ميبر او 
پـس  ، شود كه اميدوارم آن بنـده مـن باشـم    بهشت كه تنها به يكي از بندگان اهللا داده مي

 ».شود شفاعتم شامل حالش مي، ا طلب كندكسي كه از اهللا برايم مقام وسيلت ر

هصلَّى  همچنين حديث رسول اهللا ن قالَ حني «: كه فرموده است علَيه وآله وسلَّم اللـَّ مَ

اءَ  ةَ اللَّـهُ : يسمع النّدَ داً الَوسيلة والفَضيلَ َمَّ ةِ آتِ حمُ ائِمَ الة القَ ةِ والصّ ةِ الـتّامّ عوَ هِ اَلدّ ذِ بَّ هَ ، مَّ رَ

اب هُ وَ دتَّ عَ یَ وَ ذِ موداً الّ قاماً حمَ ثهُ مَ ةِ  –عَ ياَمَ تِی يومَ القِ اعَ فَ هُ شَ لَّت لَ  )664F2(.»حَ

ـهُ  –: هر كس پس از شنيدن اذان بگويد« ةِ اللَّ ائِمَ الة القَ ةِ والصّ ةِ الـتّامّ عوَ هِ اَلدّ ذِ بَّ هَ مَّ رَ

ةَ  داً الَوسيلة والفَضيلَ َمَّ موداً الّ ، آتِ حمُ قاماً حمَ ثهُ مَ ابعَ هُ وَ دتَّ عَ یَ وَ اي پرورگار ! الهي: يعني -ذِ

به محمد وسيلت و فضيلت را عطا بفرما و در روز ، اين دعوت كامل و نماز برپا شده
شفاعت من  –اي مبعوث كن  اي كه به او وعده داده قيامت او را به مقام محمود و ستوده

 ». گردد در روز قيامت شامل حال او مي

                                                            
 )384مسلم  ( -1
 )4719، 614بخاري  ( -2
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لِفُ املِيعاد«ي  جملهامام بيهقي با اسناد صحيح  را در آخر دعـا ذكـر كـرده     »انَّکَ ال ختُ

 .است
شنوند اين دعا را به آواز آهسته بخوانند و نبايد صـداي   مؤذن و كساني كه اذان را مي

 .خود را بلند بكنند چون دليلي براي بلند خواندن آن به اثبات نرسيده است
 آله و صحبه و سلم و صلي اهللا علي نبينا محمد و، و باهللا التوفيق

 )102-6/101( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 .شود دعايي كه بين اقامه و تكبيرة االحرام خوانده مي] 5[

 دعاي مسنون بين اقامه و تكبيرة االحرام چيست؟ س:

شود شنوندگان الفاظي را كه اقامه  هنگامي كه اقامه گفته مي، سنت اين است ج:
اذان دوم است و مثل اذان به آن جواب گفته ، چون كه اقامه، كرار كننديد تگو ميكننده 

را  )حیّ علی الصالة و حیّ علی الفالح(با اين تفاوت وقتي كه اقامه كننده ، شود مي

ة االّ باهللا( يد شنونده به جاي آنگو مي قد قامت ( و به وقت گفتن، بگويد )الحول و ال قوّ

الة ي اقامها اهللا را نگويد چون  جواب بگويد و جمله خود همين الفاظ را در )الصّ

 حديثي كه در اين باره آمده ضعيف است و از حديث صحيح ثابت است كه رسول اهللا

هصلَّى  ولُ «فرموده است  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ ايقُ ثلَ مَ وا مِ ولُ قُ عتُم املُؤذِّن فُ مِ ا سَ  )665F1(.»إذَ

 ».يد شما هم بگوييدگو ميآنچه را كه  مؤذن را شنيديد) نداي( هرگاه«
شـوند   شود چون هـر دو اذان ناميـده مـي    اذان و اقامه هر دو را شامل مي، اين حديث

ـه صلَّى  شنوندگان بر پيامبر، ردب ميرا به پايان ) ال إله االّ اهللا(اقامه كننده  هرگاه ه   اللـَّ لَيـع

لَّمسو هآلـالة اللَّــهُ (و سالم فرسـتاده و دعـاي    درود و ةِ والصّ ةِ الــتّامّ عوَ هِ اَلـدّ ـذِ بَّ هَ مَّ رَ

ةِ  ائِمَ انند دليلي خو ميپس از اتمام اذان نيز همين دعا را  همان طور كه، را بخوانند ...)القَ

                                                            
 )384مسلم  ( -1
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دعـاي ديگـري بـين اقامـه و تكبيـرة االحـرام       ، ايم مبني بر اينكه عالوه از اين دعـا  نيافته
 .مشروع است

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق 
 )90-6/89( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا



 

 

 

 

 :فصل دوم
 حكم تارك نماز



 

 د حكمش چيست؟كن ميكسي كه نماز را عمداً ترك ] 6[ 

آيا با او ارتباط و صـله  ، اندخو مياشد نماز نب ميبرادر بزرگترم كه برادر پدري ام  س:
 شته باشم؟دا ميرح

، ترين اقوالِ علمـا  طبق صحيح، كسي كه به طور عمد و دانسته نماز را ترك بدهد ج:
اگـر وجـوب آن را   . كه وجوب آن را هم اقرار و قبول داشته باشد هرچند )666F1(؛كافر است

هصلَّى  رسول اهللا. منكر باشد به اجماع علما كافر است  :ستفرموده ا علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

المُ « سْ الَةُ ، رأس اْألمرِ اإلِ هُ الصّ ودُ مُ هِ ، و عَ نَامِ ة سَ وَ ـو ذِرْ    )667F2(»جهادُ الْ

 ».اسالم است و ستون آن نماز و قله ي رفيعش جهاد است، رأس دين«

الَةإنّ بَ « فرِ تَرکُ الصَّ کِ وَ الكُ لِ و بني الرشِّ جُ    )668F3(»نيَ الرّ

 »تو شرك و كفر ترك نماز اس انسانحد فاصل بين «

ی بَ « ذِ هد الّ رَ ياَلعَ فَ د كَ قَ ا فَ هَ كَ رَ ن تَ ؛ فَمَ الَةُ م الصَّ ينَهُ  )669F4(»نَنَا و بَ

هر كس آن را ترك كنـد كـافر   . نماز است) كفار و مشركين( ها آنمشخصه ي ما و « 
 ».شود مي

اجمـاع علمـا و   ، پيـامبر ، تكـذيب كننـده ي اهللا  ، كسي كه وجوب نماز را انكـار كنـد  
و بنابراين كفرش نسبت به كسي كه از روي سهل انگـاري آن را   مؤمنان به حساب آمده

 .بزرگتر و عظيم تر است، دكن ميترك 

                                                            
گوينـد تـا    در مورد كافر بودن تارك نماز  (بطور عمد) بين علما اختالف نظر وجـود دارد. عـده اي مـي    -1

يث كفر بودن تـارك نمـاز را بـه كفـر اصـغر      شود و احاد زماني كه وجوب آن را انكار نكند كافر نمي
شود هر چنـد كـه    كنند. ولي طبق صحيح ترين فتوا، ترك عمدي نماز موجب كفر (اكبر) مي تأويل مي

 [مترجم]وجوب آن را هم انكار نكند.
 ) با سند صحيح.3973)، ابن ماجه  (2616) ترمذي  (5/231أحمد  ( -2

 ). 82مسلم  ( -3
حسـن  « ). ترمـذي گفتـه اسـت:    1079) و ابـن ماجـه  (  463)، نسـائي  ( 2621ي  (). ترمـذ 5/346احمد  ( -4

 ».صحيح غريب 
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اگـر  ، به هر حال بر مسئولين امر واجب است كه فرد بي نماز را وادار به توبه نماينـد 
توبه كرد كاري به او نداشته باشند و در غير اينصـورت بايـد بـه قـتلش برسـانند؛ قطـع       

رك نماز و قبول نكردن دعوت او واجب است تا اين كه به درگـاه اهللا تعـالي   ارتباط با تا
توبه كند و در عين حال نصيحت و دعوت دادنـش بـه سـوي حـق و ترسـانيدن وي از      

 .شايد كه توبه كند، عقوبتهاي أخروي واجب است
 ).93( ص). 1( كتاب الدعوة -شيخ ابن باز

 انگاري در نماز جماعت مچنين سهلي در امر اداي نماز و هانگار حكم سهل] 7[

ها بطـور   و بعضي ندكن ميي امروزه بسياري از مردم در امر اداي نماز سهل انگار س:
حكم اين گونه افراد چيست؟ وظيفه ي مسـلمان در مقابـل ايـن    . اند كلي آن را ترك داده

 فرزند و همسر بي نماز چيست؟، افراد و به خصوص در مقابل خويشاونداني چون پدر
سهل انگاري در مورد نماز از منكرات بزرگ و از صفات منافقين است؛ اهللا تعالي  ج:

﴿ :فرموده است                           

                ﴾ :۱۴۲[النساء[ 

را  هـا  آنبه خيال خام خود) اهللا را گول مي زنند! در حالي كه اهللا ( بي گمان منافقان«
سسـت و بـي حـال بـه نمـاز      ، زنـد خي مـي گول مي زند. منافقان هنگامي كه براي نماز بر

 .»ندكن يمنمازشان به خاطر مردم است) و اهللا را كم ياد ( ندكن ميستند و با مردم ريا آي مي
 اهللا تعالي همچنين در مورد صفت منافقان فرموده است:

﴿                               

                     ﴾۵۴توبة: [ال[ 

نشده است جز اين كه آنـان بـه    ها آنو هيچ چيز مانع قبول شدن نفقات و صدقات «
سـتند و جـز از   آي مـي اهللا و پيامبرش ايمان ندارند و جز با ناراحتي و بي حالي به نمـاز ن 

 .»ندكن ميروي ناچاري بخشش ن
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هصلَّى  پيامبر اكرم لَ «فقان گفته است: در مورد منا علَيه وآله وسلَّم اللـَّ الةٌ أَثقَ يْسَ صَ لَ

ىلَ  ـعَ نَ الْ نيَ مِ نَافِقِ ـمُ ر وَ الْ جْ ـفَ اءِ الْ ا، عِشَ بْوً وْ حَ لَ ا وَ َ مهُ امَ ألَتَوْ ا فِيهِ ونَ مَ لَمُ عْ وْ يَ لَ  )670F1(.»وَ

ي منافق سخت تر و سـنگين تـر از نمازهـاي صـبح و عشـا      ها انسانهيچ نمازي بر «
لت و ثواب اين نماز چقدر است با سينه خيز هم كـه  نستند كه فضيدا مينيست. ولي اگر 

 ».اندندرس ميبه مسجد) ( ود خود راب مي
مواظبت  ،پس بر هر مسلماني واجب است كه بر نمازهاي پنج گانه در اوقات معين

نموده و با طمأنينه و آرامش با خشوع و حضور قلب نمازها را ادا كند؛ زيرا اهللا تعالي 

 ﴿ رمايد:ف مي                 ﴾:۱ [املؤمنون-

۲[ 
 »)2( همان كسانى كه در نمازشان فروتنند )1(به راستى مؤمنان رستگار شوند «
هصلَّى  و به اين دليل كه رسول اهللا  علَيه وآله وسلَّم شخصي را كه نماز خوانـدن   اللـَّ
 د؛ امر نمود تا نمازش را دوباره بخواند. كر مينبود و اعتدال و اطمينان را رعايت نبلد 

، همراه با مسلمانان با جماعت و در مساجد ادا نمايند مردان موظفند نمارهايشان را

هصلَّى  چون رسول اهللا عَ النَّداءَ فلم يأته «فرموده است:  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ مِ ن سَ فَالَ مَ

ذرٍ  ن عُ هُ إالّ مِ الَةَ لَ  )671F2(»صَ

نماز او قبول نيسـت؛ مگـر آن   ، به مسجد) نرود(هر كس اذان را بشنود و براي نماز «
 ».كه عذري داشته باشد

هرضي  از ابن عباس ، دكنـ  مـي سؤال شـد: عـذري كـه جماعـت را سـاقط       عنْهما اللـَّ
 چيست؟ گفت: ترس يا بيماري.

                                                            
 )651) و مسلم  (657بخاري  ( -1
) بـا اسـناد   896-893 -246، 1/245)، حـاكم  ( 2064)، ابـن حبـان  (  1/420)، دارقطني  (793ابن ماجه  ( -2

 صحيح.
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هرضي  هريرهدر صحيح مسلم از ابو  روايت شده است كه مـردي نابينـا نـزد     عنْه اللـَّ
هصلَّى  رسول اهللا آمد و گفت: اي پيـامبر! نابينـا هسـتم و راهنمـايي      علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

هصلَّى  پيامبر، آيا اجازه دارم در خانه نماز بخوانم، ندارم لَّم  اللـَّ سـو هآلو هلَياول بـه  در  ع

: « او اجازه داد و سپس صدايش كرد و فرمود: ـالَ . قَ ـمْ : نَعَ الَ ةِ؟ قَ الَ اءَ بِالصَّ عُ النِّدَ مَ لْ تَسْ هَ

بْ  أَجِ هصلَّى  گفت: آري! پيامبر»شنوي آيا اذان نماز را مي« »فَ فرمـود:   علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

(».پس به نماز بيا«
672F

1(   
هضي ر در صحيحين از ابوهريره  اللَّـهصلَّى  نقل شده كه ايشان از رسول اهللا عنْه اللـَّ

لَّمسو هآلو هلَيامَ «د: كن مينقل  ع تُقَ الةِ فَ رَ بِالصَّ تُ أن آمُ مْ َ د مهَ قَ الً فيصيلّ ، لَ جُ رَ رَ مَّ آمُ ثُ

طَبٍ إلیَ قَومٍ الَ ، بالنّاس ن حَ مٌ مِ زَ م حُ هُ عَ الٍ مَ عیِ بِرجَ قَ  ثُمَّ أنطلق مَ رِّ أُحَ الَةَ فَ ونَ الصَّ دُ يَشهَ

ُم بالنَّارِ  يُوهتَ م بُ ليهِ (».عَ
673F

2( 

آنگاه دستور دهم كسي به جاي مـن  ، خواستم دستور دهم براي نماز اقامه گفته شود«
هاي هيزم همراهشان  امامت نماز را براي مردم به عهده بگيرد و خودم با مرداني كه بسته

را بـا   هـا  آننـد و  كن مـي ز جماعـت شـركت ن  است به سـوي كسـاني بـروم كـه در نمـا     
 ».هايشان به آتش بكشم خانه

ند كه نماز جماعت براي مردان از مهمترين واجبـات  ده ميي اين احاديث نشان  همه
 اشند.ب ميها  از آن باز مي مانند مستحق شديدترين عقوبت است و كساني كه

را  ها آنن را اصالح كرده و از اهللا تعالي مسئلت داريم كه احوال و اوضاع تمام مسلمي
 ست.ها آنبه كارهايي توفيق دهد كه رضا و خشنودي او در 

ترك عمـدي نمـاز كفـر اكبـر اسـت: گـر چـه        ، طبق صحيح ترين قول از اقوال علما
بـاز هـم   ( اي اوقات آن را ترك دهد و يا منكر وجوب آن هم نشـود  شخص تنها در پاره
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ـه صلَّى  به دليل سخن رسول اهللا، و چه زن ترك كننده چه مرد باشد، كفر اكبر است)  اللـَّ

لَّمسو هآلو هلَيالَةِ «: ع فرِ تَرکُ الصَّ كُ کِ والّ لِ و بَنيَ الرشِّ جُ (».إنَّ بَنيَ الرّ
674F

1( 

 ».و شرك و كفر ترك نماز است انسانحد فاصل بين «

قَ « ا فَ هَ كَ رَ ن تَ الَةُ فَمَ م الصّ ينَهُ ينَنَا وَ بَ ی بَ ذِ رَ العهد الّ فَ  )675F2(.»د كَ

پس هر كس كه آن را تـرك كنـد   ، كفر و مشركين) نماز است( ها آنوجه تمايز ما و «
 ».شود كافر مي

 اند... و احاديث ديگري كه در اين زمينه روايت شده
چه مرد و چه زن) به اتفـاق علمـا مرتكـب    (اما كساني كه وجوب نماز را انكار كنند 

اهيم كـه مـا و جميـع    خـو  مـي بخوانند. از خـالق يكتـا   اند اگر چه نماز هم  كفر اكبر شده
 مسلمانان را از بي نمازي مصون نگه دارد!

آنچه كه بر همگي مسلمانان واجب است اين است كه همديگر را نصيحت نمـوده و  
به حق سفارش نموده و به كارهـاي نيـك و تقـوا يـاري كننـد. از جملـه ي ايـن امـور         

ند و يا احيانـاً نمـاز را   كن ميماز جماعت شركت ننصيحت كردن به افرادي است كه در ن
ند. اينها را بايد از خشم و گرفت الهي ترسانيد. بـر پـدران و مـادران    ده ميبه كلي ترك 

را  ها آنباشد كه اهللا تعالي ، اين افراد واجب است كه اينها را به طور مداوم نصيحت كنند
 به صراط مستقيم هدايت كند.

ند بايد نصيحت كن ميرك نماز هستند يا در آن سهل انگاري همچنين زناني را كه تا
زيرا اهللا ، كرد و از خشم و غضب اهللا تعالي ترسانيد و با روشي مناسب تأديب نمود

﴿ تعالي فرموده است:                    

                           

                      ﴾ :۷۱[التوبة[ 

                                                            
 تخريج آن در فتواي سابق گذشت. -1
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 929 باب پنجم:
 

مردان و زنان مؤمن برخي دوستان برخـي ديگرنـد. همـديگر را بـه كارهـاي نيـك       «
رند و نماز را برپا داشته و زكات را مي پردازند و از دا مياده و از كارهاي بد باز دعوت د

رند. اهللا تعالي بـه زودي اينهـا را مشـمول رحمـت خـود قـرار       ب مياهللا و رسولش فرمان 
 .»د. بي گمان كه اهللا توانا و حكيم استده مي

هصلَّى  به دليل اين كه رسول اهللا  م «گفته است:  وسلَّم علَيه وآله اللـَّ كُ وا أوال دَ مرُ

ننيَ  بعِ سِ م أبنَاءُ سَ هُ الةِ وَ رشٍ ، بالصَّ م أبنَاءُ عَ هُ ا وَ يهَ لَ بُوهم عَ م فِی ، وَ ارضِ ينَهُ وا بَ رِّ قُ وفَ

عِ  اجِ  )676F1(.»املَضَ

در سن هفت سالگي فرزندانتان را به نماز خواندن دستور دهيد و به سن ده سـالگي  «
 ».را بزنيد و خوابگاهشان را جدا كنيد ها آنخواندند) و نماز ن(كه رسيدند 

چنين است كه پسران و دختران در سن هفـت سـالگي بـه نمـاز مـأمور      ، وقتي قضيه
شـوند و البتـه نبايـد از     شوند و در سن ده سالگي به خاطر تـرك آن تنبيـه بـدني مـي     مي

 نصيحت مداوم و تمسك به حق و صبر بر آن گذشت.

﴿ يد:رماف مياهللا تعالي                       

              ﴾ :۳ – ۱[العصر[ 

نـد و  آور مـي مگـر كسـاني كـه ايمـان     . همه در زيـان انـد   ها انسان. سوگند به زمان«
نـد و يكـديگر را بـه شـكيبايي توصـيه      كن مـي ر را به تمسـك بـه حـق سـفارش     همديگ

 .»نمايند مي
بايـد ايـن   ، نماز را ترك كند و نصيحت كردن كارساز نشود، هر كسي كه بعد از بلوغ

موضوع را به محاكم شرعي ارجاع داد تا وي را به توبه وادار كنند و اگر توبه نكرد بايـد  
اهيم كه احوال مسلمين را اصالح نموده و به آنـان فقـه و   خو مياز اهللا تعالي . كشته شود

علم دين نصيب بفرمايد و به همياري بر نيكي و تقوا و امر به معـروف و نهـي از منكـر    
 .بي گمان كه او بخشنده و كريم است، توفيقشان دهد

                                                            
 ) در باي  (علم و تعليم) گذشت.13تخريج اين حديث در فتواي  ( -1
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 )27-21( ةتتعلق بالصال ةمهم فتاواي -شيخ ابن باز         

 رد؟دا ميه از دنيا مي رود چه حكتارك نماز و روزه ك] 8[

ام دو ماه پيش در اثر سانحه ي رانندگي جـان خـود را از دسـت     پسر هفده ساله س:
در مـاه رمضـان روزه   ، خوانـد  ولـي پسـرم نمـاز نمـي    . در حالي كه مقصر هم نبـود ، داد

هـاي مـاه    جايز است قضايي روزه، آيا براي برادرانش و من كه مادر او هستم. گرفت نمي
ضانش را به جا آوريم؟ آيا اگر از طرف او در روز عاشورا يا روز عرفـه يـا روزهـاي    رم

 د؟رس ميدوشنبه و پنج شنبه روزه بگيرم به او ثواب 
من همچنين هر روز پيش از نماز ظهر چهار ركعـت نفـل و بعـد از آن دو ركعـت و     

 د؟رس ميبه او آيا ثواب اين نمازها ، انمخو ميبعد از عصر چهار ركعت نماز براي او 
زيرا كسي كه به ، دآي ميشخصي كه بدون نماز و روزه بميرد مسلمان به حساب ن ج:

هصلَّى  شود؛ چون رسول اهللا طور عمد نماز را ترك دهد كافر مي لَّم    اللـَّ سـو ه آلـو ه لَيـع 

الَ «: فرموده است فرِ تَرکُ الصَّ کِ والكُ لِ وَ بَنيَ الرشِّ جُ  )677F1(.»ةإنَّ بَنيَ الرَّ

 ».و بين شرك و كفر ترك نماز است انسانحد فاصل بين «
پس شخصي كه بر چنين حالتي و بدون توبه بميـرد اسـتغفار و دعـا بـراي او جـايز      

خوانيد براي او جايز نيست و هيچ سودي به حال او ندارد  نيست و نمازهايي كه شما مي
 .ستچون نيابت در نماز صحيح ني -حتي اگر مسلمان هم باشد –

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

فتواي ، فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا
 هـ20/10/1419در مورخه ي) 90-6/89(شماره ي 

 خواند اند و در بعضي ديگر نميخو ميحكم شخصي كه در بعضي از اوقات نماز ] 9[
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نصيحت ، دده مياند و بارها آن را ترك خو ميشخصي در بعضي از اوقات نماز  س:
 شما به شخصي كه چنين وضعيتي دارد چيست؟

بر هر مسلمان اعم از مرد و زن واجب است كه در هر چيزي تقواي الهي را  ج:
نماز پايه و بزرگترين ركن اسالم و بزرگترين فريضه بعد از شهادتين است.  .رعايت كند

واجب است كه به نماز توجه كرده و بر آن  پس بر هر مسلماني اعم از مرد و زن

﴿ :همان گونه كه اهللا تعالي فرموده است، محافظت كند           

   ﴾ :۲۳۸[البقرة[ 

 .»محافظت كنيد) عصر(بر نماز ميانه ) بويژه(بر خواندن نمازها و «

﴿                ﴾ :۴۳[البقرة[ 

بصـورت جماعـت) نمـاز    ( نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و بـا نمـازگزاران  «
 .»بخوانيد

﴿                    ﴾۵۶نور: [ال[ 

بدهيد و از پيامبر اطاعت ) به مستحقان(بخوانيد و زكات را ) در وقت معين( نماز را«
 .»كنيد تا اين كه مشمول رحمت اهللا قرار بگيريد

ديـنش را  ، كسـي كـه آن را برپـا دارد   ، پس نماز بعد از شهادتين مهمترين عمل است
ديگـر را بـدتر و بيشـتر تضـييع     برپا داشته است و كسي كه آن را تضييع كند يقيناً امـور  

هر شخصي كه گاهي نماز بخواند و گاهي نخواند طبق صحيح ترين اقوال علمـا   .دكن مي
لَّى   بدليل قول پيامبر -گرچه وجوب آن را انكار نكند –كافر است  صـ ـه ه    اللـَّ آلـو ه لَيـع

لَّمسرَ « :و ن تَ الَةُ فَمَ م الصّ ينَهُ ينَنَا وَ بَ ی بَ ذِ رَ العهد الّ فَ د كَ قَ ا فَ هَ  .»كَ

هر كس كه آن را ترك كند كافر ، نماز است -كافر و مشرك–مشخصه ي ما و آنان « 
 ».شود مي
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الَةِ « فرِ تَرکُ الصَّ كُ کِ والّ لِ و بَنيَ الرشِّ جُ  )678F1(.»بَنيَ الرّ

 ».و شرك و كفر ترك نماز است انسانحد فاصل بين «
سهل انگاري و سستي پيرامون نمـاز   بر مسلمانان اعم از مرد و زن واجب است كه از

 طمأنينه و خشوع ادا كنند.، باز آيند و آن را در اوقات معين همراه با عنايت
 )10/330( مجموعه فتاوا و مقاالت متنوعة -شيخ ابن باز

 .دده مياند و گاهي آن را ترك خو ميحكم شخصي كه گاهي نماز ] 10[

، ددهـ  ميرا ترك  ها آنگيرد و گاهي  اند و روزه ميخو ميشخصي كه گاهي نماز  س:
 شود؟ آيا كافر مي

يا در وجوب آن شك ، اش از اين كار انكار وجوب و فرضيت آن باشد اگر انگيزه ج:
گردد؛ چون كه انكار وجوب نماز يا شك در وجوب آن كفر اسـت؛   داشته باشد كافر مي

لمان ثابت است و زيرا وجوب نماز يا روزه بوسيله ي كتاب يا سنت و اجماع قطعي مس
 .دكن ميرا هيچ مسلماني انكار ن ها آنفرضيت 

د و ممكن است اين مسئله بـر  آور ميمگر تازه مسلماني كه از احكام اسالمي سر در ن
 .او پوشيده بماند

انـد و يـا در بعضـي از روزهـاي مـاه      خو مـي اما شخصي كه در بعضي اوقات نماز ن 
در ايـن  ، دكنـ  مـي را انكـار ن  هـا  آنوجـوب  گيرد و مع الوصف  مبارك رمضان روزه نمي

ولي در مورد ترك نمـاز  ، شود بلكه فاسق مي، گردد صورت در مورد ترك روزه كافر نمي
 :يمكن ميكه در مورد آن بحث ، بين علما اختالف نظر وجود دارد

در مورد اين مسئله اختالف دارند كه آيـا بـا   ، اند علمايي كه تارك نماز را تكفير كرده
شود يا اين كه زمـاني فتـواي كفـر در مـورد وي صـادر       يا دو نماز نيز كافر مي ترك يك

 شود كه به كلي تارك نماز باشد؟ مي
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شـود كـه    آنچه براي من ثابت شده است اين است كه شخص بي نماز زماني كافر مي
به ايـن معنـي كـه اصـالً نمـاز نخوانـد و بعنـوان شـخص         ، بطور مطلق تارك نماز باشد

از نظـر مـن   ، ولي اگر گاهي نماز بخواند و گـاهي تـركش دهـد   . اخته نشودنمازگزار شن
هصلَّى  چون پيامبر، ان فتواي كفرش را صادر كنيمتو مين لَّم    اللـَّ سـو ه آلـو ه لَيـفرمـوده   ع

فرِ تَرکُ الصالَةنيَ بَ «: است کِ والكُ ل وَ بَنيَ الَرشّ  )679F1(.» الَّرجُ

 ».ك نماز استو شرك و كفر تر انسانفاصله بين «
ان گفت كه وي بطور كلي تارك تو مياند نخو مينماز ، پس شخصي كه گاهي اوقات

 .  نماز است

هصلَّى  در حديث ديگر رسول اهللا العهـد الـذی «: فرمـوده اسـت   علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

رَ  فَ د كَ قَ ا فَ هَ كَ رَ ن تَ الةُ فَمَ م الصَّ ينَنَا وَ بينَهُ  )680F2(.»بَ

پس هر كسي كه آن را ترك كنـد  ، نماز است) كفار و مشركين( يز ما و آنانوجه تما«
 ».گردد كافر مي

لَّى   ينيد كه رسـول اهللا ب مي، شما اگر در الفاظ حديث دقت كنيد صـ ـه ه    اللـَّ آلـو ه لَيـع
لَّمسحـد فاصـل بـين    : و نگفـت ، شود هر كسي يك نماز را ترك دهد كافر مي: نگفت و

يعنـي تـرك دادن نمـاز     »تَرکُ الصالَة«: كفر يك نماز است؛ بلكه فرمود و شرك و انسان

 .به طور مطلق
شـود   د كه شخص با ترك يكي دو نماز كافر نميآي مياز ظاهر اين احاديث چنين بر  

انـد و  خو مـي ليكن كسي كه در بعضـي اوقـات نمـاز    . مگر آن كه به كلي تارك آن بشود
شود و مرتكب جرم بزرگـي شـده اسـت و در     ق ميد فاسده ميگاهي اوقات آن را ترك 

اين شخص مادامي كه وجـوب نمـاز را انكـار نكنـد     . واقع بر وجود خود جنايت نموده
. شـود  ولي به علت ترك بعضي از نمازها عاصي و نافرمان محسـوب مـي   .شود كافر نمي

                                                            
 ) از همين باب گذشت.6تخريج اين حديث در فتواي شماره ي  ( -1
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ايـن   ولو –ولي كسي كه به طور كلي تارك نماز باشد كافر و از دين اسالم خارج است 
سـنت و  ، كما اين كـه نصـوص قـرآن    -كه آن را از روي تنبلي و سهل انگاري ترك كند

رضـي اهللا عنـه    تا جايي كه عبداهللا بن شقيق، ندكن مياقوال صحابه همين مطلب را تأييد 
اجماع صحابه را در مورد كافر بودن تارك الصالة نقل كرده و اسحاق بن راهويه اجمـاع  

 .ايت كرده استامت را در اين مورد حك
 )11/54( مجموعة فتاوي و رسائل -شيخ ابن عثيمن

 شخص با خانواده ي بي نماز خود چگونه رفتار كند؟] 11[

بـه حـرف او    هـا  آند ولـي  ده مياش را به خواندن نماز دستور  شخصي خانواده س:
 زندگي كند يا اين كه از آن خانه خارج شود؟ ها آنآيا اين شخص با ، ندده ميگوش ن
اننـد كـافر و مرتـد هسـتند و بـراي ايـن       خو مياين خانواده اگر هيچ وقت نماز ن :ج

را با اصـرار   ها آنشخص جايز نيست كه با آنان سكوت كند؛ ولي بر او واجب است كه 
زيرا تارك نمـاز بـه   ، شايد كه اهللا تعالي هدايتشان كند، و تأكيد به سوي نماز دعوت دهد

 .كافر است، و رأي صحيحو اقول صحابه ، سنت، دليل كتاب
 :گفتار اهللا تعالي در مورد مشركين است كه فرموده است: دليل از قرآن

﴿                               

       ﴾ :۱۱[التوبة[  

و نماز را خواندنـد  ) و احكام اسالم را مراعات كردند( توبه كردند) از كفر( اگر آنان«
در ايـن صـورت بـرادران دينـي شـما      ) كاري با آنان نداشته باشيد چـون ( و زكات دادند

 .»يمكن ميما آيات خود را براي اهل دانش و معرفت بيان . هستند
پـس بـرادران دينـي    ، دادنـد مفهوم آيه اين است كه اگر آنان نماز نخواندند و زكات ن

شود؛ بلكه اين امر  شما نيستند و مسلم است كه اخوت ديني با معاصي و گناه منتفي نمي
 .گردد تنها با خروج از دين اسالم منتفي مي
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الَة«: دليل از سنت فرِ تَرکُ الصّ کِ وَ الكُ لَ وَ بَنيَ الَرشّ جُ  )681F1(.»إنّ بَنيَ الرّ

 ».ك و كفر ترك نماز استو بين شر انسانبي گمان فرق بين «

هرضي  همچنين حديثي به روايت بريده هـدُ «: در سنن چنين آمـده اسـت   عنْه اللـَّ اَلعَ

رَ يالّذی ب فَ د كَ قَ ا فَ هَ كَ رَ ن تَ الَة فَمَ م الصَّ بينَهُ  )682F2(.»ننا وَ

پـس هـر كـس كـه نمـاز را تـرك دهـد كـافر         ، وجه تمايز ما و آنان در نماز اسـت «
 ».گردد مي

هرضي  امير المؤمنين عمر: وال صحابهاما اق  ظَّ فِی اَإلسالَمِ «: گفته است عنْه اللـَّ ال حَ

الَة کَ الصَّ ِن تَرَ  )683F3(.»ملَ

 ».تارك نماز در اسالم هيچ بهره و نصيبي ندارد«
به معني نصيب است كه در اين جا به صورت نكره در سياق نفي آمده ) حظ( ي واژه

 .نه كم و نه زياد، اي در اسالم ندارد ني هيچ بهرهيع: اشدب ميو در حكم عام 

هرضي  عبداهللا بن شقيق انَ أصحابُ النَّبیِّ «: گفته است عنْه اللـَّ ىلَّ  كَ هِ  اللَّـهِ صَ آلـِ يْـهِ وَ لَ عَ

لَّمَ  سَ الةِ يال  وَ فراً غري الصّ هُ كُ نَ األعاملَ تركَ ون شيئاً مِ  )684F4(.»رَ

هصلَّى  اصحاب رسول اهللا« هيچ گناهي جـز تـرك نمـاز را كفـر      علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
   »دانستند نمي

                                                            
 ) از همين باب گذشت.6تخريج اين حديث در فتواي شماره ي  ( -1

 ) از همين باب گذشت.6تخريج اين حديث در فتواي شماره ي  ( -2

 )82(  1/39» موطاً مالك« -3
ا حـاكم نيـز تخـريج كـرده و آن را طبـق      اين حديث ر«االحوذي آمده است:  تحفة). در 2757ترمذي  ( -4

شرايط بخاري و مسلم تصـيح كـرده اسـت، حـافظ نيـز آن را در (التلخـيص) آورده و روي آن بحـث        
 )7/310»  (نكرده است
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آيا عاقالنه است مـردي كـه در قلـبش    : شود گفته مي: اما از جهت رأي و نظر صحيح
ويـژه   اي ايمان وجود داشته باشد و عظمت نماز را شناخته و از يادآوري ها و توجه ذره

 !شد باز هم به ترك آن اصرار مي ورزد؟ هرگز نهي اهللا تعالي نسبت به آنان آگاه با

داليل ، داليل كساني را كه به تكفير تارك نماز قايل نيستند بررسي كردم

 از پنج حالت خالي نيست:  ها آن
 .توان از آن براي عدم تكفير تارك الصالة استدالل نمود داليلي كه نمي -1
در آن حالـت و   داليلي كه مقيد به حالـت و وضـعيتي هسـتند كـه تـرك نمـاز       -2

 .وضعيت ممتنع است
 .گيرد يا مقيد به حالتي هستند كه تارك نماز در آن معذور قرار مي -3
يا اين كه آن داليل عام هستند و به وسيله ي احاديث كفر تارك الصالة خـاص   -4
 .اند شده
 .استدالل نمود ها آنان از تو مييا به علت ضعف ن -5

بايد بدانيم كه بر او احكام مرتـدين  ، ستپس از آن كه ثابت شد كه تارك نماز كافر ا
در هيچ نصي از نصوص به اثبات نرسيده است كـه تـارك نمـاز مـؤمن      ..شود مترتب مي

از اين رهگـذر اسـت   ... يا به بهشت مي رود و يا از آتش جهنم رهايي مي يابد و، است
 .ل كنيمينيم كه كفر تارك نماز را به كفر نعمت يا به كفر اصغر تأويب ميكه نيازي ن

 يم:كن ميبه داليل ديگري از اين قبيل اشاره 
نماز در آورد و اگر  جايز نيست كه مسلماني دختر نمازخوان را در نكاح فرد بي -1

چون ، شود اين نكاح باطل و زن براي اين مرد حالل نمي، برايش عقد نكاح بسته شود

﴿ :اهللا تعالي در مورد زنان مهاجر گفته است               

              ﴾ :۱۰[املمتحنه[ 
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ايـن  ، آنان را به سـوي كـافران برنگردانيـد   ، را مؤمن يافتيد) مهاجر( و اگر اين زنان«
 .»زنان براي آن مردان و آن مردان براي اين زنان حالل نيستند

نكـاحش فسـخ شـده    ، شـود  كلي تارك نماز مـي ه شخصي كه بعد از عقد نكاح ب -2
برحسـب  ، شـود  ايـن زن بـرايش حـالل نمـي    ، اي كه سابقاً ذكر كرديم است و بدليل آيه

تفصيالتي كه اهل علم در اين مورد بيان نموده اند؛ كه قبـل از دخـول و آميـزش تـارك     
 .نماز باشد يا بعد از آن

اش حـرام   كـه ذبيحـه   چرا؟ چـون . نماز غيرقابل خوردن است ي شخص بي ذبيحه -3
ي شخص  پس ذبيحه، ي يهودي و نصراني براي ما حالل است آن كه ذبيحه و حال، است

 .ي يهودي و نصراني است نماز پليدتر از ذبيحه بي
فرموده  تعالىكه اهللا  چون، نماز اجازه ندارد به مكه و حدود حرم داخل شود بي -4

﴿ :است                       

                              

    ﴾ :۲۸[التوبة[  

، بسبب عقيـده و كفرشـان) پليدنـد   (گمان مشركان  بي، ايد كساني كه ايمان آورده اي«
بعلت قطع روابط (نهم هجري) به مسجدالحرام وارد شوند. اگر (نبايد پس از امسال ، لذا

شما را به فضل و رحمت خود  تعالىنترسيد) اهللا (، ترسيد تجاري آنان با شما) از فقر مي
 .»اهللا آگاه و داراي حكمت استزيرا ، گرداند نياز مي بي

برد؛ بـدين    نماز از او ارث نمي بي، خويشاوندان)( در صورت فوت يكي از اقارب -5
عصـبه)  ( نماز و پسـر عمـويي   ترتيب اگر فرد مسلمان و اهل نماز فوت كند و پسري بي

نمـاز يـا پسـر عمـوي      بـرد؟ پسـر بـي    اهل نماز برجاي بگذارد چه كسي از او ارث مـي 
 ار؟گز نماز

بـرد؛ بلكـه ارث بـه پسـر عمـويش       نمـاز از او ارث نمـي   است كه پسر بي  پاسخ اين
 رسد. مي
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هرضي  اُسامه بن زيد هصلَّى  از رسول اهللا عنْهما اللـَّ روايت كـرده   علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

ثُ «است:  رِ يَ ـالَ افِر و ال الكافر و الْ لِمُ الكَ سْ ـمُ لِمَ الْ سْ    )685F1(»مُ

 ».برد مسلمان از كافر و كافر از مسلمان ارث نمي«

ـ«فرمايد:  همچنين مي وا الْ قُ ـحِ االْ لِهَ ائضَ بِأَهْ رَ رٍ ، فَ كَ لٍ ذَ جُ ىلَ رَ وَ ألَوْ هُ يَ فَ قِ امَ بَ  )686F2(»فَ

بدهيـد و باقيمانـده آن را بـه     هـا  آني ارث را بـه صـاحبان    هاي معـين شـده   سهميه«
 ».نزديكترين خويشاوند مرد ميت بدهيد

كه بميرد نبايد غسل و تكفين شود و نبايد بر او نماز جنازه خوانـد و   نماز وقتي بي -6
همچنين مسلمانان اجازه ندارند او را در گورستان مسلمانان دفن كنند؛ پس چـه كـارش   
كنيم؟ جسدش را به بيابان برده و در آنجا گودالي حفر نموده و با همان لبـاس در آنجـا   

او در اسالم از هيچ حرمت و كرامتي برخوردار نيست. بنابراين براي  زيرا، كنيم دفنش مي
بميرد و او را به مسلمانان عرضه كند تـا  ، نماز نزدش هيچ كسي جايز نيست كه فردي بي

 بر او نماز جنازه بخوانند.
ابي ابن خلف و ساير پيشـوايان  ، قارون، هامان، نماز در روز رستاخيز با فرعون بي -7

اش جـايز   رود و براي هيچ يكي از اعضاي خانواده شود و به بهشت نمي ميكفر محشور 
زيرا او كافر اسـت و مسـتحق دعـا و    ، نيست كه برايش دعاي رحمت و مغفرت بخوانند

 -پناه بر خدا -باشد استغفار نمي

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                    

                         ﴾ :التوبة]

۱۱۳[ 

                                                            
 ).1614) و مسلم  (6764بخاري  ( -1

 ).1615) و مسلم  (6732بخاري  ( -2
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كه  هرچند، براي پيامبر و مؤمنان مناسب نيست كه براي مشركان طلب آمرزش كنند«
انـد   با كفر و شرك از دنيـا رفتـه  ( هنگامي كه براي آنان روشن شود كه، خويشاوند باشند

 .»اند و) مشركان اهل دوزخ
 برادرانم! 

بسـيار خطرنـاكي اسـت كـه متأسـفانه بسـياري از مـردم در آن          ي نمـاز مسـئله   ترك 
آن كـه اسـتقرار    حال، دهند هايشان جاي مي نماز را در خانه انگاري نموده و افراد بي سهل

از همه داناتر است. درود و سالم بر محمـد   الىتعچنين افرادي در خانه جايز نيست. اهللا 
 و آل و اصحابش.

                                 )30-29( النبي ص ةصال –صفة لةرسا –شيخ ابن عثيمين

 )50-12( و مجموعه فتاوا و رسايل

 خواند چه كار كند؟ ] زني كه شوهرش نماز نمي12[

نماز همچنين زن دادن به افـراد   ينزد شوهر ب، ماندن زني كه صاحب فرزند است س:
 رد؟دا مينماز چه حك بي

هرگاه زني در نكاح مردي درآورده شود كه نه بـا جماعـت و نـه در خانـه هـيچ       ج:
، گونـه كـه از قـرآن    زيرا تارك نماز همان، خواند نكاحشان صحيح نيست وقت نماز نمي

 سنت و اقوال صحابه ثابت است كافر و مرتد است.

هرضي  قعبداهللا بن شقي انَ أصحابُ النَّبیِّ  گفته است: عنْه اللـَّ ىلَّ  كَ هِ  اللَّــهِ صَ آلـِ يْـهِ وَ لَ عَ

لَّمَ  سَ الةِ يال  وَ فراً غري الصّ هُ كُ نَ األعاملَ تركَ ون شيئاً مِ لَّى   اصحاب رسول اهللا« )687F1(»رَ صـ ـه  اللـَّ

لَّمسو هآلو هلَينستنددا هيچ گناهي جز ترك نماز را كفر نمي ع.« 

                                                            
 تخريج اين حديث در فتواي سابق گذشت. -1
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 تعالىبنابراين حالل نيست كه زن مسلمان به عقد كافر درآورده شود؛ چون اهللا 

﴿ فرموده است:                          

     ﴾ :۱۰[املمتحنه[ 

اين زنـان بـراي   ، را به سوي كفار بازمگردانيد ها آن، افتيدآن زنان) را مؤمن ي( هرگاه«
 .»آن مردان و آن مردان براي اين زنان حالل نيستند

نكـاحش خـود بـه خـود فسـخ      ، نمازي را اختيار كند بي، اگر كسي بعد از عقد نكاح
انـد تـا    شود؛ مگر آن كه بالفاصله توبه كرده و به اسـالم برگـردد. برخـي علمـا گفتـه      مي

نمـاز را  (اگر پس از انقضاي آن مسلمان شد ، شود ي عدت به شوهر مهلت داده ميانقضا
بر زن الزم اسـت كـه از   ، شود؛ مگر با عقد جديد اختيار نمود) اين زن برايش حالل نمي

گرچه از آن شـوهر فرزنـداني نيـز داشـته     ، نماز جدا شده و به او تمكين ندهد شوهر بي
 انت فرزندان را ندارد.چون پدر در اين حالت حق حض، باشد

كه دختران خود و يـا دخترانـي كـه     دهم از اين بنابراين به برادران مسلمانم هشدار مي
نماز درآورند چـون ايـن مسـئله واقعـاً      هستند را در نكاح افراد بي ها آنتحت سرپرستي 

ي  نمـازان نبايـد جنبـه    خطرساز است. پدران و اولياء در امـر تـزويج دخترانشـان بـا بـي     
 ي دين را مراعات كنند). بلكه جنبه(يشاوندي و دوستي را در نظر بگيرند خو

       واهللا اعلم)(كنم.  ي مسلمانان هدايت را طلب مي براي همه تعالىاز اهللا 
  -هـ شيخ ابن عثيمين9/10/1414تحرير در تاريخ: 

 )11/56( مجموعه فتاوا و رسايل

 دهد چيست؟ ز را ترك ميي خانمي كه همسرش گاهي اوقات نما ] وظيفه13[

كند و چه بسـا دو نمـاز را در    زني هستم متأهل و شوهرم بر نماز محافظت نمي س:
كنـد. البتـه گـاهي     كند و احياناً چندين روز را بدون نماز سـپري مـي   يك وقت جمع مي

خواند و بطور كلي تارك آن نيست؛ بنده ايشان را نصـيحت كـرده و بـه     اوقات نماز نمي
كه فرزنـد دختـري از    دهد. با توجه به اين ولي به حرفم گوش نمي، كنم مي نماز وادارش
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خواهشمندم اينجانـب را راهنمـايي   ، ام از هم بپاشد خواهم زندگي اين شوهر دارم و نمي
 به شما پاداش نيكو بدهد! تعالىبفرمائيد. اهللا 
هصلَّى  رسول اهللا ا كافر شمرده و فرموده اسـت:  نماز ر شخص بي علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

ةِ « الَ كُ الصّ رْ ر تَ فِ الكُ كِ وَ ْ لِ و بني الرشِّ جُ َ الرّ  )688F1(»بَنيْ

 »و بين كفر وشرك ترك نماز است انسانمرز فاصل بين «

ـ« رَ الْ فَ دْ كَ قَ ا فَ هَ كَ رَ نْ تَ ؛ فَمَ الةُ م الصّ يْنَهُ بَ يْنَنَا وَ دُ الّذي بَ هْ  )689F2(»عَ

در نماز است؛ پس هر كـس كـه آن را تـرك    ) ينكفار و مشرك(ي ما و آنان  مشخصه«
 ».گردد دهد كافر مي

تـارك نمـاز   ، ترين فتواي علما ي آن است و طبق صحيح نماز ستون دين و نگهدارنده
ي زندگي شما با چنين مـردي   ادامه. حتي اگر وجوب آن را انكار نكند باز هم كافر است

نمـاز   ر جدايي از اين شوهر بيسعادت شما د. به معناي از هم پاشيدگي زندگي شماست
زنـدگي و   هـا  آناست؛ زيرا زندگي با اين گونه مردان شايسته نيسـت؛ بلكـه جـدايي از    

زيرا ماندن شما با اين شوهر باعث فرو پاشي ديـن شـما   ، كند سعادت شما را تضمين مي
بر تو واجب اسـت  . شده و وجودش شر بزرگي بر تو و فرزندانت در پي خواهد داشت

ي پدر و مادرت بر وي و حق حضانت كودكت نيز  كودكت را گرفته و به خانه كه دست
در عوض ايـن   تعالىبزودي اهللا ). با توجه به وضعيتي كه شوهرت دارد( با خودت است

 شوهر بهتري به شما خواهد داد.، شوهر

﴿ :فرمايد مي تعالىاهللا تبارك و             ﴾ :۲[الطالق[ 

 .»كند هر كس تقواي الهي را پيشه كند اهللا راه نجات را برايش فراهم مي«

﴿              ﴾ :۴[الطالق[ 

 .»سازد اهللا كار و بارش را آسان مي، هر كس از اهللا بترسد و تقوا داشته باشد«

                                                            
 ) از همين باب گذشت.6ي  ( در فتواي شماره تخريج اين حديث -1
 ) از همين باب گذشت.6ي  ( تخريج اين حديث در فتواي شماره -2
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مباالتي به آن و قبول نكـردن   د به دليل ترك نماز و بيبايد به شما بگويم) كه اين مر(

بنابراين از منزلش خارج شـده و از او درخواسـت   ، مناسب زندگي شما نيست، نصيحت
تري به شما نصيب خواهـد   شوهر بهتر و مناسب تعالىطالق كنيد و مطمئن باش كه اهللا 

بهتـري بـه او عطـا    كرد. و هر كس بخاطر اهللا از چيـزي بگـذرد اهللا در عـوض آن چيـز     
 كنيم. براي او و خود هدايت طلب مي تعالىخواهد نمود ار اهللا 

 6ص  11) سال123( شماره، عرَبِيةالْـمجلّةُ الْـ -شيخ ابن باز

 نمازش چگونه رفتار كند؟ ] شوهر با زن بي14[

اي  چـه وظيفـه  ، خوانـد  گيرد؛ ولي نماز نمي شوهر در قبال همسرش كه روزه مي س:
 ؟دارد

كه ترك نماز موجب كفر و  بدليل اين، بر شوهر واجب است كه از او جدا شود ج:
پس همسر اين شخص بعلت ترك نماز كافر است و زن ، خروج از دين اسالم است

﴿ :تعالىي اهللا  كافر براي مرد مؤمن حالل نيست. به دليل فرموده      

                        ﴾ :۱۰[املمتحنه[ 

را به سوي كفار باز مگردانيد. اين زنـان بـراي    ها آنزنان) را مؤمن يافتيد (هرگاه آن «
 .»آن مردان و آن مردان براي اين زنان حالل نيستند

ات قابل قبول نيسـت   يم: روزهگو ميگيرد و تارك نماز است)  كه روزه مي(به اين زن 
كه هـيچ عمـل صـالحي از كفـار پذيرفتـه       براي اين، و حاصلي جز رنج و خستگي ندارد

 شود. نمي

﴿ فرموده است: تعالىاهللا                            ﴾

 ]۲۳[الفرقان: 
رويـم و همـه را    اند) مي و به ظاهر نيك بوده(اند  كه انجام دادهو ما به سراغ اعمالي «

   »سازيم همچون ذرات غبار در هوا پراكنده مي

﴿                   ﴾ :۸۸[األنعام[ 
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هـر آنچـه   ، ورزيدنـد  چه رسد به ديگران) شرك مي -پيامبران–اين شايستگان ( اگر«
 »رفت كردند هدر مي مي

﴿                          ﴾ :۵۴[التوبة[ 

كه اينهـا بـه اهللا و    شود جز اين چه چيزي مانع قبول شدن نفقات و صدقات آنان مي«
 .»اند پيامبرش كفر ورزيده

رسـد قابـل قبـول نيسـت پـس       به ديگران مي ها آنكه نفع  پس وقتي كه نفقات كفار
 شود؟   منحصر به خود شخص است چگونه پذيرفته مي ها آنعبادت كه نفع 
كه به سـوي اهللا   كه نكاح شما با اين زن فسخ شده و باطل است؛ مگر اين خالصه اين

زن شماسـت و  ، اگر چنين كـرد ، توبه كند و به دين اسالم باز گردد و نماز را اختيار كند
 گر نه نكاحش باطل است.

 )12/90( مجموعه فتاوا و رسايل –شيخ ابن عثيمين 



 

 

 

 

 :فصل سوم
 اوقات نماز



 

 اندازند ] حكم كارگراني كه نماز ظهر و عصر را تا شب به تأخير مي15[

يـا لباسشـان نجـس يـا     ، كه مشغول كار هستند ي اين بسياري از كارگران به بهانه س:
اندازند؛ شما ايـن افـراد را چگونـه     ز ظهر و عصر را تا شب به تأخير مينما، كثيف است
 فرماييد؟ توجيه مي

براي زن و مرد مسلمان جايز نيست كه نماز فرض را از وقت شرعي آن به تأخير  ج:
واجب است كه نمازشان را در وقت آن ادا كننـد. كـار و همچنـين     ها آنبلكه بر ، بيندازد

 تواند عذري براي تأخير نماز باشد. س نمينجاست و كثيف بودن لبا
در اوقات نماز بايد خود را از كار فارغ نمود. بر كارگر الزم است كه در وقـت نمـاز   
بايد نجاست را از لباسش بشويد يا آن را عوض كند. اما چرك مانع صحت نماز نيست؛ 

ذيـت كنـد   به شرطي كه چرك از نجاسات و سبب ايجاد بوي بد كه كـه نمـازگزاران را ا  
شود واجب است كه قبل از نمـاز شسـته    نمازگزاران مي، نباشد. هر چركي كه باعث آزار

 لباس را عوض نموده و در نماز جماعت شركت نمود. شود و بوي آن را زايل نمود و يا
براي معذوران شرعي همچون مسافر و مريض جايز است كه نمازهاي ظهر و عصـر  

توانند نمازهاي مغـرب و عشـا    مع كنند و همچنين ميخود را در يكي از اين دو وقت ج
 را در يكي از اين دو وقت بخوانند.

جمع نمودن بين دو نماز در وقت باران و بودن گل و الي جايز است؛ اين رخصـت  
 به خاطر رفع مشقت و سختي از مسلمانان در نظر گرفته شده است.

 )20-19( فتاواي مهم و متعلق به نماز ص -شيخ ابن باز

 ] حكم تأخير نماز صبح از وقت آن16[

خـوابم و سـاعت را روي    هـا ديـر مـي    ولي شب، مند به نماز هستم جواني عالقه س:
سپس نماز خوانده و براي تـدريس و  ، كنم كه آفتاب طلوع نموده) كوك مي( هفت صبح

شنبه و جمعـه خيلـي ديـر يعنـي      روم و احياناً در روزهاي پنج سخنراني علمي بيرون مي
خوانم. با علم  شوم و نماز فجر را مي ي دو ساعت قبل از نماز ظهر از خواب بيدار مييك

در حـالي كـه مسـجد جـامع نزديـك      ، خوانم كه اغلب اوقات نماز را در منزلم مي به اين
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اميدوارم كه حكـم  ، منزلم است. يكي از دوستانم مرا آگاه ساخته كه اين كار جايز نيست
 به شما پاداش نيكو دهد! تعالىدهيد. اهللا  ي ياد شده را توضيح مسئله
هر كس عمداً ساعت را براي بعد از طلوع آفتاب كوك كند تا بـراي نمـاز صـبح     ج:

بيدار نشود و آن را در وقت خودش نخواند در حقيقت به طـور عمـد نمـازش را تـرك     
شخص بـا تـرك عمـدي نمـاز كـافر      ، و با اين كار از ديدگاه جمعي از علما، كرده است

 گردد.   مي
همين است حكم كسي كه نماز صبح را عمالً تا نزديكي نماز ظهر به تأخير انداختـه  

ي خواب و يا فراموشي وقـت نمـاز    خواند. اما كسي كه به علت غلبه و در وقت ظهر مي
كـه بيـدار شـد يـا بـه       شود و بايد به محض اين دهد گناهي متوجه او نمي را از دست مي

 اش را بخواند. يادش آمد نماز فوت شده
اما كسي كه از روي عمد نماز را ترك دهد و يا ساعتش را براي بعـد از وقـت نمـاز    

اين كار نـوعي تعمـد در تـرك نمـاز محسـوب      ، كوك كند تا در وقت معين بيدار نشود
شود  شود؛ ولي آيا كافر مي و اين شخص با اين كارش مرتكب منكري عظيم مي، شود مي

 يا نه؟
بـه كفـر اكبـر)    (ينـد كـه كـافر    گو مـي اي  عده، له اختالف نظر دارندعلما در اين مسئ

يند: كه اين كـار موجـب   گو ميشود اگر چه وجوب نماز را انكار نكند؛ جمهور علما  مي
طوري كه گفتيم جمعي از  كه وجوب آن را انكار كند. ولي همان كفر اكبر نيست مگر اين

ي   ي كـرام  ين امـر از صـحابه  دانند و هم علما اين عمل را موجب كفر اكبر مي ضـر ـه  اللـَّ
 منقول است.   عنْهم

هصلَّى  رسول اهللا لَّم  اللـَّ سـو هآلو هلَيـكِ «فرمـوده اسـت:    ع ْ ـلِ و بـني الرشِّ جُ َ الرّ إنَّ بَـنيْ

ةِ  الَ كُ الصّ رْ ر تَ فِ الكُ  )690F1(»وَ

 ».و كفر و شرك ترك نماز است انساني بين  فاصله«

                                                            
 ) گذشت.6ي  ( تخريج اين حديث در همين باب در فتواي شماره -1
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ـ« دُ الّذيالْ هْ الةُ  عَ مْ الصّ يْنَهُ يْنَنَا وَ بَ رَ ، بَ فَ دْ كَ قَ ا فَ هَ كَ رَ نْ تَ  )691F1(»فَمَ

مشركين و كفار) نماز است؛ پس هر كسـي كـه آن را تـرك    (وجه شناخت ما و آنان «
 ».گردد دهد كافر مي

همچنين ترك نماز جماعت امري منكر و ناجايز است. بر مكلف واجـب اسـت كـه    
هرضي  مكتوم ل روايت عبداهللا بن امبه دلي، نمازش را در مسجد بخواند كه مردي  عنْه اللـَّ

هصلَّى  نابينا بود و خدمت پيامبر آمد و گفـت: اي پيـامبر! مـن نابينـا      علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
 آيا نمازم را در خانه بخوانم؟ رسـول اهللا ، هستم و كسي را ندارم كه مرا به مسجد بياورد

هصلَّى   در ابتداي امر به او اجازه داد و سپس صدايش كرد و فرمـود:  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

بْ « أَجِ : فَ الَ . قَ مْ : نَعَ الَ ةِ؟ قَ الَ اءَ بِالصَّ عُ النِّدَ مَ لْ تَسْ  )692F2(»هَ

هصلَّى  پيامبر، گفت: بله» شنوي؟ آيا اذان را مي« لَّم    اللـَّ سـو ه آلـو ه لَيـپـس  «فرمـود:   ع
 »-يعني براي نماز به مسجد بيا –مؤذن را اجابت كن  نداي

كه كسي را نداشت كه او را به مسجد بيـاورد ولـي    نابيناي معذور با وجود اين، ببينيد
هصلَّى  باز هم رسول اهللا ، به او امر كرد كه براي نماز به مسجد بيايـد  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

تواند در خانه نماز بخواند؟ منظور اين اسـت كـه بـر     پس شخص سالم و بينا چگونه مي
مسلمان واجب است كه در مسجد نماز بخواند و بـراي او جـايز نيسـت كـه بـا وجـود       

 انگاري كند. نماز بخواند و در امر نماز جماعت سهل، نزديك بودن مسجد در خانه

عَ ا«احاديثي كه در اين مورد وارد شده است حديث: ، از جمله مِ نْ سَ ؛ مَ هِ تـِ اْ لَمْ يَ لنِّداءَ فَ

رٍ  ذْ نْ عُ هُ االّ مِ الة لَ (است. »فَال صَ
693F

3( 

                                                            
 ) گذشت.6ي  ( تخريج اين حديث در همين باب در فتواي شماره -1

 )653مسلم  ( -2
). از 896-893،  (246، 1/245)، حـاكم  ( 2064)، ابن حبان  (421، 1/420ي  ()، دارقطن793ابن ماجه  ( -3

عليـه مراجعـه    رحمـه اهللا أرواء الغليل شـيخ آلبـاني   «با اسناد شرايط مسلم. به  رضي اللَّه عنْهما ابن عباس
 ).551ي  ( شماره 2كنيد. ج
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نمـازش قبـول   ، بـراي خوانـدن نمـاز بـه مسـجد) نـرود      (هر كس اذان را بشـنود و  «
 ».كه عذري داشته باشد شود؛ مگر اين نمي

هرضي  از ابن عباس پرسيدند: عـذري كـه شـركت در جماعـت را سـاقط       عنْهما اللـَّ
 چيست؟گفت: ترس است يا بيماري.  كند  مي

هرضي  در صحيح مسلم از عبداهللا بن مسعود [لقد رأيتنا  روايت شده است: عنْه اللـَّ

ىلَّ  يف عهد رسول اهللا لَّمَ  اللَّـهِ صَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ و ما يتخلف عن الصالة يف اجلامعة إال منافق أو  عَ

  مريض]

لَّم    ـهاللَّصلَّى  در زمان رسول اهللا« سـو ه آلـو ه لَيـهـيچ كـس از نمـاز جماعـت بـاز       ع
 )694F1(»ماند؛ مگر فرد منافقي يا بيماري نمي

 )10/347( مجموعه فتاوا و مقاالت متنوعه -شيخ ابن باز

 خواند ي سخت بودن كارش نماز فجر را در وقت آن نمي ] حكم كسي كه به بهانه17[

تـا  ، شـود  ش بسيار خسته و كوفته ميجوان متعهدي كه به علت سخت بودن كار س:
تواند نماز فجر ار در وقت آن بخواند؛ از نظر شما حكم شـريعت اسـالمي    جايي كه نمي

 درمورد شخصي كه چنين وضعيتي دارد چيست؟
 به شما پاداش نيكو دهد! تعالىچه نصيحتي به اين جوان داريد؟ اهللا  

بـراي  ، شود ترك كنـد  ز او ميبر او ضروري است كه كاري را كه سبب تأخير نما ج:
دانـد كـه در صـورت     حكم مقاصد را دارند؛ بنابراين اگر اين شخص مـي ، كه وسايل اين

بر او واجـب اسـت   ، شود خواندن نماز فجر برايش ممكن مي، ترك اين كار طاقت فرسا
كه خود را در رنج و تكليف نيندازد تا بتواند نماز فجر را در وقت مقررش و با جماعت 

 ند.بخوا
 فتوا با امضاي ايشان –شيخ ابن عثيمين 

                                                            
 ).654مسلم  ( -1



 

 

 
 

 :فصل چهارم
 نماز جماعت



 

 ] فرضيت نماز جماعت18[

اهللا ، اهللا عليـه بـه تمـامي مسـلمانان     رحمـه از طرف شيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز 
مـن و آنـان را در مسـير    ، مسلمان را به آنچه كه رضاي او در آن است توفيق دهد تعالى

سـالم اهللا علـيكم و    -آمـين  –ترسـند   دهد كه تقواي الهي داشته و از او مـي كساني قرار 
 رحمته و بركاته

 اما بعد:
انگـاري   به من خبر رسيده است كه بسياري از مسلمانان در امر نماز با جماعت سهل

كننـد. الزم ديـدم    كنند و براي توجيه اين كار از آسانگيري برخي از علما استدالل مي مي
ي هيچ مسلماني نيست كه  را بيان و آشكار سازم. زيبنده، بزرگي اين مسئلهكه عظمت و 

لَّى   و پيامبر، در قرآن تعالىدر كاري كوتاهي كند كه اهللا  صـ ـه لَّم    اللـَّ سـو ه آلـو ه لَيـدر  ع
 اند. عظمت و فضيلت آن را بيان كرده، سنت
محافظـت و اداي آن در   در كتـابش خيلـي زيـاد از نمـاز يـاد كـرده و بـه        تعالىاهللا  

انگـاري و تنبلـي    جماعت دستور داده و تأكيد كرده است. همچنين اعالن نموده كه سهل
 در امر نماز از صفات و خصايص منافقين است.

﴿ در كتاب خود فرموده است: تعالىاهللا               

       ﴾ :۲۳۸[البقرة[ 

يعني عصـر) محافظـت ورزيـد و بـا فروتنـي      (بويژه) نماز ميانه (در انجام نمازها و «
 .»براي اهللا بپاخيزيد

شود؟ حال آن كـه از اداي آن بـه    بر نماز چگونه شناخته مي انسانتعظيم و محافظت 
 انگاري كرده است؟! اش بازمانده و سهل برادران ديني  همراه

شـود در حـالي كـه از اداي نمـاز در      مـي ، ظت شخص بر نماز شـناخته چگونه محاف
 كند.   مسجد كوتاهي مي

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                 ﴾

 ]۴۳[البقرة: 
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 .»ع كنيدنماز را به پا داريد و زكات را بپردازيد و با راكعان ركو«
و چنانچـه  ، ي كريمه نصي است درمورد وجـوب شـركت در نمـاز جماعـت     اين آيه

﴿ مقصود از آن تنها برپا داشتن آن بـود خـتم آن بـا         ﴾  مناسـبت   بـي

 شد؛ زيرا امر به اقامه و برپا داشتن آن در اول آيه مطرح شده است. مي

  ﴿ ه است:فرمود تعالىحال آن كه اهللا              

                              

                     ﴾ :۱۰۲[النساء[ 

بپـا   هـا  آنخـوف) را بـراي   ( شـان بـودي و نمـاز    اي پيامبر) در ميـان ، تو(زماني كه «
ي خود را با خـود داشـته    و بايد كه اسلحه، اي از آنان با تو به نماز بايستند دسته، داشتني
روند و به نگهباني بپردازند) و شما را ب( نصف) نماز را با تو خواندند( و وقتي كه، باشند

اند بياينـد و بـا تـو بـه نمـاز       ي ديگري كه هنوز نماز نخوانده بپايند و دسته )دشمنان( از
 .»ي خود را داشته باشند بايستند و احتياط خود را مراعات و اسلحه

نماز با جماعت را حتي در وقت جنگ نيز واجب قـرار داده   تعالىكه اهللا ، دقت كنيد
پس به هنگام صلح و آرامش به طريق اولي واجب است. اگر چنانچه كسي بـراي  ، است

كـرد كـه در    كساني را مجاز به ايـن كـار مـي    تعالىحتماً اهللا ، بود ترك جماعت مجاز مي
ي تـرك   شـدند. چـون اجـازه    صف آرايي كرده و از طرف دشمن تهديد مي، برابر دشمن

شود كـه اداي نمـاز بـا جماعـت از اهـم       مي پس معلوم، جماعت به مجاهدين داده نشد
 واجبات است و براي هيچ كسي تخلف و باز ماندن از آن جايز نيست.

هرضي  در صحيحين از ابوهريره ـه صلَّى  از رسول اهللا عنْه اللـَّ لَّم    اللـَّ سـو ه آلـو ه لَيـع 

الةِ فَ «روايت شده است:  رَ بِالصَّ تُ أَنْ آمُ مْ َ دْ مهَ قَ امَ لَ َ بالنَّاسِ ، تُقَ يلِّ يُصَ الً فَ جُ رَ رَ ثمَّ أُنْطَلِقَ ، ثمَّ آمُ
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ُمْ  يُـوهتَ مْ بُ لَـيْهِ قَ عَ رِّ ـأُحَ ـالة فَ نَ الصَّ وْ دُ ـهَ شْ مٍ ال يَ ـوْ طَـبٍ إِىلَ قَ ـنْ حَ مٌ مِ ـزَ مْ حُ هُ عَ جالٍ مَ عِيَ بِرِ مَ

 )695F1(»بِالنَّارِ 

سـتور دهـم كـه    سـپس خواسـتم د  ، ي نماز دستور دهم تصميم گرفتم كه براي اقامه«
هـاي   شخصي به جاي من امامت نماز را بر عهده بگيرد و خودم با مرداني به همراه بسته

هايشان  را با خانه ها آنكنند و  هيزم به سوي كساني بروم كه به نماز جماعت شركت نمي
 ».آتش بزنم

هرضي  در صحيح مسلم از عبداهللا بن مسعود دْ «نقل شده است:  عنْه اللـَّ قَ ا  لَ تُنَا وَ مَ أيْ رَ

 ِ لَنيْ جُ َ رَ يشِ بَنيْ يَمْ يضُ لَ انَ املَرِ ؛ إنْ كَ يضٌ رِ هُ أو مَ اقُ لِمُ نِفَ دْ عُ نَافِقٌ قَ الةِ االّ مُ نِ الصَّ لَّفُ عَ تَخَ يَ

الةَ  َ الصَّ اْيتِ تّي يَ ول اهللا، حَ سُ : إنَّ رَ الَ قَ ىلَّ  وَ لَّمَ  اللَّـهِ صَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ نَنَ  عَ نَا سُ لَّمَ ـ عَ يَ و إنّ الْ دَ هُ

نَنِ  نْ سُ ـمِ نُ فِيْهِ الْ ذَّ دِ الّذي يؤَ جِ ْ املَسْ الةَ يفِ ي الصَّ دَ  )696F2(»هُ

كرد جز منـافقي كـه نفـاقش معلـوم بـود يـا        هيچ كسي از نماز جماعت تخلف نمي«
قرار  ها آنهاي  گشت. حتي بيمار نيز بين دو شخص بر شانه شخصي كه دچار بيماري مي

هرضي  عبد اهللا بن مسعود(رساند.  مسجد ميگرفت و خود را به  مي يـد):  گو مـي  عنْه اللـَّ
هصلَّى  رسول اهللا سنن هدايت را به ما تعليم داد و نمـاز خوانـدن در    علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

 ».شود يكي از سنن هدايت است مسجدي كه در آن اذان گفته مي
هرضي  سعودهمچنين در صحيح مسلم از عبداهللا بن م  روايت شده است:   عنْه اللـَّ

إِنّ اهللا « ؛ فَ ِنَّ نَادَي هبِ يْثُ يُ ات حَ لَوَ الءِ الصَّ ؤُ يلَ هَ افِظْ عَ يُحَ لْ لِام فَ سْ داً مُ ي اهللاَ غَ لْقَ هُ أَنْ يَ َّ نْ رسَ مَ

مْ  عَ لِنَبِيكُ َ ىلَّ  رشَ لَّمَ  اللَّـهِ صَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ ي واهننَّ م عَ نَنِ اهلُدَ يْتُمْ سُ لَّ مْ صَ وْ أنَّكُ لَ ن سنن اهلدي وَ

لٍ  جُ نْ رَ ا مِ مَ . وَ تُمْ لْ لَ مْ ولو تركتم سنة نبيكم لَضَ بِيِّكُ نَّةَ نَ تُمْ سُ كْ َ كام يصيلِّ هذا املتخلف يف بيته لرتَ

هِ  نْ هذِ دٍ مِ جِ سْ دُ إيلَ مَ مِ عْ مَّ يَ ر ثُ وِ نُ الطَّهُ سِ يَحْ رُ فَ تَطَهَّ ـيَ تَبَ االْ دِ إالّ كَ اجِ سَ ةٍ مَ طْوَ لِّ خَ هُ بِكُ هللاُ لَ

                                                            
 ).651) و مسلم  (2420بخاري  ( -1
 ).654مسلم  ( -2
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ا نْهَ َلَّفُ عَ ا خيَ أَيتُنَا وَ مَ دْ رَ قَ لَ . وَ يّئةً َا سَ نْهُ هبِ ُطُّ عَ ةً وَ حيَ جَ رَ َا دَ هُ هبِ عُ فَ رْ نَةً وَ يَ سَ ها حَ طُوْ إالَّمنَافِقٌ  خيَ

تّي يُ  ِ حَ لَنيْ جُ َادَي بَنيْ الرّ يتَ بِهِ هيُ ؤْ لُ يُ جُ انَ الرّ د كَ قْ لُومُ النفاق و لَ عْ فِّ مَ امَ يفِ الصَّ  )697F1(»قَ

روبرو شود بايد بر  تعالىكسي كه دوست دارد فرداي قيامت به عنوان مسلمان با اهللا «
سـنن و   تعـالى شود محافظت كند؛ زيـرا اهللا   گانه) هر جا كه اذان گفته  پنج( اين نمازهاي

گمـان كـه نمازهـاي     هاي هدايت را به پيامبرتان آموخنه و بيان كـرده اسـت و بـي    روش
هايتان نماز خوانديد همـان گونـه    هاي هدايت هستند و چنانچه در خانه گانه از روش پنچ

ايد و اگر  خواند قطعاً سنت پيامبرتان را ترك نموده ش نماز ميها آنكه اين متخلف در خ
هصلَّى  سنت پيامبر ي شويد. و هر شخصـ  را ترك كنيد يقيناً گمراه مي علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

در مقابل هر گـامي كـه    تعالىرود اهللا  گيرد و به يكي از مساجد مي كه به خوبي وضو مي
افزايد و گناهي از گناهانش را  اي بر درجاتش مي دارد به او يك نيكي داده و درجه بر مي

جز شخصـي كـه   ، ماند ديديم كه از نماز جماعت هيچ كسي باز نمي سازد. و مي محو مي
 -بمنظور شركت در نماز جماعت –و مشخص بود. و شخص بيمار نفاقش كامالً معلوم 

 ».شد شد و در صف جاي داده مي بين بازوهاي دو نفر كشان كشان به مسجد آورده مي
هرضي  در صحيح مسلم از ابوهريره  روايت است: مرد نابينايي بـه رسـول اهللا   عنْه اللـَّ

هصلَّى  توانم  فت: من كسي را ندارم كه مرا به مسجد بياورد؛ آيا ميگ علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

هصلَّى  نماز بخوانم؟ رسول اهللا، در خانه لَّم  اللـَّ سـو هآلو هلَيعُ « بـه او گفـت:   ع ـمَ ـلْ تَسْ هَ

بْ  أَجِ : فَ الَ . قَ مْ : نَعَ الَ ةِ؟ قَ الَ اءَ بِالصَّ ـ  شنوي؟ گفت: بله. رسول اهللا آيا اذان را مي »النِّدَ لَّى ص

ه (».پس به مسجد بيا«فرمود:  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
698F

2( 
كنـد   احاديثي كه دال بر وجوب نماز جماعت و بر پا داشتن آن در مسجد تأكيـد مـي  

 خيلي زياد است.
ي نماز توجه نموده و سعي كند در اين كـار   پس بر مسلمان واجب است كه به مسئله

                                                            
 ).654مسلم  ( -1
 ) گذشت.6ي  ( تخريج اين حديث در همين باب در فتواي شماره -2
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اده و همسـايگان را بـه آن سـفارش و تأكيـد نمايـد. بـه       از ديگران سبقت بگيـرد. خـانو  
انـد   ي عمل پوشانده و از آنچه كه اهللا و رسول منع نموده دستورات اهللا و پيامبرش جامعه

انگـاري و تنبلـي در نمـاز اسـت      سـهل  ها آنپرهيز كرده و از صفات منافقين كه بدترين 
 دوري بجويد.  

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                      

                           

                             ﴾۱۴۲ ء:[النسا – 

۱۴۳[ 
 تعـالى اهللا ( زننـد! در حـالي كـه    به خيال خام خود) اهللا را گول مي( گمان منافقان بي«

 هـا  آنيـد و در آخـرت دوزخ را بـراي    نما ميخونها و مالهاي منافقان را در دنيا محفوظ 
، خيزنـد منافقان هنگامي كه براي نماز بر، زند راگول مي ها آن مهيا مي سازد و بدينوسيله)

نمازشان بخاطر مردم اسـت) و  ( كنند ايستند و با مردم ريا مي حال به نماز مي سست و بي
پردازند). در ايـن ميـان سرگشـته و     جز اندكي به عبادت او نمي( كنند اهللا را كمتر ياد مي
كافران) هستند و هر كه را اهللا سرگشته و گمـراه  ( مؤمنان) و نه با آن( مترددند نه با اينان

 .»سعادت او) نخواهي يافت( ند راهي برايك
عدم شركت در نماز جماعت بزرگترين عامل براي ترك كلي نماز است. مسلّماً ترك 

لَّى   زيـرا رسـول اهللا  ، شود گمراهي و خروج از دين اسالم مي، نماز موجب كفر صـ ـه  اللـَّ

لَّمسو هآلو هلَيلِ و بني«فرموده است:  ع جُ َ الرّ ةِ إنَّ بَنيْ الَ كُ الصّ رْ ر تَ فِ الكُ كِ وَ ْ  )699F1(» الرشِّ

 ».و كفر و شرك ترك نماز است انساني بين  فاصله«

ـ«و فرموده است:  الةُ الْ مْ الصّ يْنَهُ يْنَنَا وَ بَ دُ الّذي بَ هْ رَ ، عَ فَ دْ كَ قَ ا فَ هَ كَ رَ نْ تَ  )700F2(»فَمَ

                                                            
 ) گذشت.6ي  ( تخريج اين حديث در همين باب در فتواي شماره -1
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تـرك  در نماز است؛ پس هر كـس كـه آن را   ) كفار و مشركين(ي ما و آنان  مشخصه«
 ».گردد دهد كافر مي

شماري در خصوص عظمت و اهميت نماز و محافظت آن وجود  آيات و احاديث بي
دارد. هرگاه حقيقت پديدار شود و داليل آن آشكار گردد هيچ كس به خاطر گفتار و 

فرموده  تعالىفتواي فالن و فالن شخص مجاز به طفره رفتن از آن نخواهد شد؛ زيرا اهللا 

﴿ است:                            

       ﴾ :۵۹[النساء[ 

هصلَّى  اگر در چيزي اختالف پيدا كرديد آن را به اهللا و پيامبر« ه و  اللـَّ آلـو هلَيع لَّم سـ 
تـر   فرجـام  تان بهتـر و خـوش   برگردانيد اگر به اهللا و روز قيامت ايمان دارد. اين كار براي

 .»است

﴿                         ﴾

 ]۶۳[النور: 
كنند ترس دچار شدن به فتنـه يـا عـذابي     ر سرپيچي ميبايد كساني كه از اوامر پيامب«

 .»دردناك را داشته باشند
پوشيده نيست كه خواندن نمـاز بـا جماعـت فوايـد و مصـالح جمعـي       ، بر هيچ كس

 كنيم: كه به چند مورد اشاره مي، دارد زيادي در پي
 آشنايي اهل مسجد و مسلمانان با همديگر. -
 تعاون و همياري با يكديگر. -

 مودن همديگر به حق و صبر نمودن بر آن.سفارش ن -

 تشويق افراد متخلف از جماعت به شركت در نماز. -

 آموزش كساني كه نماز خواندن بلد نيستند. -

تا نفاق خود را بـروز دهنـد) و مسـلمانان از مسـير     ( خشمگين ساختن منافقان  -
 آنان دوري جويند.
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 اظهار شعاير دين اهللا در ميان بندگانش. -

 ين اهللا با گفتار و عمل و...دعوت به سوي د -

ي ما را  من و شما را به آنچه كه رضاي او در آن است موفق بگرداند و همه تعالىاهللا 
مان و همچنين از مشابه شدن با كفار و منافقان نجات  هاي اعمال هاي خود و بدي از بدي

 اهللا و بركاته. رحمهدهد. والسالم عليكم و 

) و 57-53( و ذكري ص ةتبصر –شيخ ابن باز 

 )12/14( عةمجموع فتاوي و مقاالت متنو

 ] تحريم منع رانندگان و... از شركت در نماز جماعت توسط كارفرمايان19[ 
هاي شاغل خود را از خواندن نماز با جماعت و رفتن به مسجد  كساني كه راننده س:

واردي كه خـود  دهند كه در خانه نماز بخوانند و جز در م منع نموده و به آنان دستور مي
دهند؛ از نظر شـما شـريعت    ي حضور به جماعت مسلمانان نمي روند اجازه به مسجد مي

 رد؟دا مياسالمي درمورد اين افراد چه حك
شان را به مسـجد   ي حضور كارگران كارفرمايان) زمينه(مناسب است كه اين افراد  ج:

تعاون بر نيكـويي و تقـوا   فراهم سازند. چون اين كار اجر و ثواب زيادي دارد و از باب 
 است.

﴿ فرموده است: تعالىاهللا                     

               ﴾ :۲[املائدة[ 

ر گناه و دشمني همديگر ياري نكنيـد و از  بر نيكي و تقوا همديگر را ياري كنيد و ب«
 .»گمان كه گرفت اهللا سخت است بي، خدا بترسيد

براي كارفرمايان جايز نيست كه كارگران خـود را از رفـتن بـه مسـجد و اداي نمـاز      
زيرا نماز جماعت واجب شرعي اسـت و واجـب شـرعي نـزد     ، همراه جماعت منع كنند
زيرا اطاعت از اهللا و پيـامبرش مقـدم بـر اطاعـت      ،مستثني است، مسلمانان از اوقات كار

اي جـز   شود و چـاره  مخلوق است. ليكن كارگر مذكور اگر از نماز جماعت منع كرده مي
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چون از خـود  ، رود اشتغال در همين كار نداشته باشد در اين صورت معذور به شمار مي
 گردد. اختياري ندارد و اگر كارش را ترك كند دچار ضررو زيان مي

 )24-23( قسمت دوم ص» نور علَي الدربِ«-يخ فوزان ش

 هاي نماز ] حكم راست كردن صف20[

ها را  ايستند و بعضي بينم كه اندكي از صف عقب مي بعضي از نماز گزاران را مي س:
گذارنـد؛ آيـا در مـذهبي از     شـان مـي   ي هايشان را بر سمت چـپ سـينه   بينم كه دست مي

 دارد؟ مذاهب اسالمي چنين چيزي وجود
منظم نمودن و برابر كردن صفوف سنت است؛ حتي برخي از علما آن را واجب  ج:
هصلَّى  اند؛ زيرا در حديث آمده است كه روزي رسول اهللا دانسته  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

نَّ « فرمود:، اش از صف بيرون آمده بود شخصي را ديد كه سينه، هنگام برپايي نماز وُّ تُسَ لَ

نَّ  الِفَ يُخَ مْ أَوْ لَ وفَكُ فُ ـهُ صُ مْ  اللَّ كُ وهِ جُ َ وُ  )701F1(»بَنيْ

هايتـان را   ممكن اسـت اهللا چهـره  ، هاي نمازتان را راست و برابر كنيد و اگر نه صف«
 »دگرگون سازد

كننـد آمـده    هاي نماز را برابـر نمـي   در اين حديث وعيد سختي براي كساني كه صف
 آيد. بر كار حرام و ترك واجب نمي است حال آن كه وعيد از طرف شرع جز

اهللا عليه در  رحمهباشد امام بخاري  قولي قوي مي، ها قول و فتواي برابر كردن صف

(باب إثم من مل يتم الصفوف)(صحيح بخاري در اين موضوع بابي تحت عنوان 
702F

آورده  )2

 است.
پايـه   ها بر سمت چپ سينه هيچ اصل و اساسي ندارد و كـامالً بـي   اما گذاشتن دست

 است.
 )92-2/91() 5( ةكتاب الدعو–شيخ ابن عثيمين 

                                                            
 436مسلم  717بخاري  -1
 )724ي  ه، قبل از شمار75بخاري  (در اذان باب  -2
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 سبقت گرفتن از او و حكم اين دو مسئله، ] چگونگي پيروي از امام21[

 متابعت) و پيشي گرفتن از امام چيست؟(معناي پيروي  س:

مانيد تا امـام انتقـال خـود را كامـل نمـوده و       متابعت اين است كه شما منتظر مي ج:
هرگاه براي رفتن به ركوع تكبير ، كنيد شود و سپس از او پيروي مي صداي تكبيرش قطع

مانيد تا از گفتن تكبير فارغ شود و به طور كامل به ركـوع   يد شما ايستاده منتظر ميگو مي
شود شـما   و هرگاه امام از ركوع بلند مي، رويد آن گاه شما خم شده و به ركوع مي، برود

سمع اهللا...) فـارغ  ( امام به طور كامل ايستاده و از گفتن كه مانيد تا اين در همان حالت مي
هاي نمـاز رعايـت    شويد. و همين روش را در تمام ركعت شود و سپس از ركوع بلند مي

 كنيد.   مي
اما سبقت گرفتن از امام بدين معناست كه شما قبل از امام به ركوع يا سـجده برويـد   

اين كار نمـاز را باطـل يـا حـداقل نـاقص       يا حركتي را قبل از حركت امام انجام بدهيد.
 گرداند. مي

 )103( ص، اللؤلؤ المكين –شيخ ابن جبرين 

 )از شيخ ابن جبرين( رد؟دا مينماز خواندن منفرد پشت صف چه حك] 22[

آيـا  ، بيـنم  شـوم و جـاي خـالي در صـف اول نمـي      وقتي كه به مسجد داخل مي س:
نم؟ يا از صف اول يكي از نمـازگزاران را  توانم پشت صف نمازگزاران تنها نماز بخوا مي

 .ام كه نماز منفرد پشت سر نمازگزاران جايز نيست به عقب بكشم؟ چون شنيده
 .ل را حاصل كنيـد كوشش كنيد زودتر به مسجد بياييد تا فضيلت و ثواب صف او ج:

اي پيدا كني اگـر   كوشش كن تا فاصله، هرگاه بعد از اقامه و تكميل صف اول وارد شدي
چنانچه صـف فشـرده و   . اي حاصل شود چه دو نفر را به همديگر نزديك نمايي تا فرجه

لـيكن او را بـه عقـب    ، چسپيده به هم باشد آن گاه كوشش كن تا يك نفر به عقـب آيـد  
ش بگذار؛ اگر بـه عقـب   ها آنبلكه با نرمي با او حرف بزن يا دستت را بر روي ش، نكش

 .كند آمد اجر و ثواب كسب مي
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هصلَّى  رپيامب  مْ «: فرموده است علَيه وآله وسلَّم اللـَّ وانِكُ ي إخْ دِ  )703F1(»لِيْنُوا بِأيْ

 ».به نرمي از برادرانتان اطاعت كنيد«

اگر موفق به عقب كشيدن كسي نشدي تالش كن از صف عبور كن و سمت راست 
و به ناچار ، ماييها زياد بود و شما نتوانستيد از صفوف عبور ن چنانچه صف. امام بايست

پشت صف به تنهايي اقتدا كردي چنانچه قبل از سجود شخص ديگري به شما اضافه 
اگر به هيچ عنوان نتوانستي كسي را به خود اضافه كني . شود نمازت صحيح است

﴿ :فرمايد مي تعالىچون اهللا ، شود اميدوارم كه نمازت صحيح          ﴾

 »از اهللا بترسيد توانيد تا مي« ]۱۶بن: [التغا
 )1/175( فتاواي اسالمي –شيخ ابن جبرين 

 )از شيخ ابن عثيمين( حكم نماز منفرد پشت صف] 23[

تعدادي از نمازگزاران در مورد اين مسئله با هم اختالف كردنـد كـه شـخص بـا      س:
و جـاي خـالي   بيند كه نماز برپا شده و صـف كامـل اسـت     آيد و مي تأخير به مسجد مي

 .وجود ندارد
اين شخص چه كار بكند؟ آيا جايز است كه شـخص ديگـري را از صـف بـه عقـب      

كه به تنهايي پشت صف بايستد و بـه امـام    يا اين، كشيده و با هم صفي را تشكيل بدهند
 اقتدا كند؟

 :اين مسئله سه روش دارد ج:
 .يا به تنهايي پشت صف نماز بخواند -
 .صف به عقب كشيده و با او نماز بخوانديا نماز گزار ديگري از  -
 يا به جلو برود و در سمت راست امام بايستد -

                                                            
) و بيهقــي در 7727)  (9/174»  (الكبيــر«)، طبرانــي در 666)، ابــوداود  (5/262)،  (2/97مســند احمــد  ( -1

) حديث مـذكور را صـحيح قـرار    620»  (صحيح ابوداود«)، شيخ آلباني رحمه اهللا در 4967»  (الكبري«
 داده است.
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شـود كـه شـخص در نمـاز جماعـت       هاي سه گانه زماني امكان پذير مـي  روش -
 .صورت چهارم آن است كه از نماز خواندن با اين جماعت صرف نظر كند. شركت كند

 پس قول مختار از امور چهارگانه كدام است؟
قول مختار اين است كه به تنهـايي پشـت صـف بايسـتد و بـا امـام نمـاز        : ييمگو مي

اينها دو واجـب در نمـاز   ( بخواند؛ زيرا نماز خواندن در صف و با جماعت واجب است
واجـب  ، متعـذر و نـاممكن باشـد   ) ايسـتادن در صـف  ( چنانچه يكي از اين دو، )هستند

 .ديگري يعني نماز با جماعت باقي است
پشت صف با جماعـت نمـاز بخـوان تـا فضـيلت جماعـت را       : ييمگو يمپس به او  

چـون از آن عـاجز   ، و در اين لحظه ايستادن در صف بر تو واجـب نيسـت  ، حاصل كني
   .هستي

﴿ فرموده است: تعالىاهللا           ﴾ :توانيد از اهللا  تا مي« ]۱۶[التغابن

 »بترسيد
توانـد بـه تنهـايي پشـت      صورتي كه زنان ديگر با او نباشند مـي به همين دليل زن در 

بنابراين وقتي كه قرار . زيرا زن از لحاظ شرعي جايي در صف مردان ندارد، صف بايستد
توانـد بـه تنهـايي پشـت صـف نمـاز        گرفتن وي در بين صف مردان ناممكن است مـي 

 .بخواند
يند و هيچ جـايي بـراي   ب آيد و صف را تكميل شده مي پس شخصي كه به مسجد مي

حكم صـف بنـدي از او سـاقط گشـته و      .قرار گرفتن او در آن صف وجود نداشته باشد
يـا  ، پس بايد پشـت صـف نمـاز بخوانـد    . شود شركت در نماز جماعت بر او واجب مي

چون سـه مشـكل   ، شخص ديگري را از صف بيرون بكشد كه اين آخري مناسب نيست
 :آيد بوجود مي

لَّى   فاصله در صف و اين برخالف امر پيـامبر ايجاد  :مشكل اول صـ ـه ه    اللـَّ آلـو ه لَيـع
لَّمسها در صف دسـتور داده   است چون ايشان به چسپاندن پاها و مسدود كردن روزنه و
 .است
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بـه مكـان   ) صـف مقـدم  ( انتقال دادن شخص كشيده شده از مكان بهتـر  :مشكل دوم
 .مفضول و اين نوعي جنايت در حق او است

زيرا اين شخص هرگاه از . ايجاد تشويش و برهم زدن تمركز آن شخص :مشكل سوم
آيد و اين نيز نوعي جنايـت   در قلب او نيز حركتي پديد مي، شود جايش حركت داده مي

 .است
در روش سوم گفته بوديم كه در سمت راست امـام بايسـتد؛ ايـن كـار نيـز مناسـب       

همان گونـه كـه در   ، مقتديها قابل تشخيص باشد ي مكان از زيرا امام بايد بوسيله، نيست
 .قابل تشخيص است) ها نسبت به مقتدي( سبقت گرفتن از اقوال و حركات

ي امـام قبـل از مقتـديان اسـت و ايـن از       ركوع و سـجده ، بينيم كه تكبير بنابراين مي
. ها متمايز باشد پس مناسب است كه از لحاظ مكان نيز از مقتدي. هاي امام است شاخصه

هصلَّى  اين همان روش پيامبر است كه امام بايد از مقتدي مقدم باشد وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
 .سازد ها متمايز مي و اين مناسبتي ظاهري است كه امام را از مقتدي

اي از مقتديان در كنار او بايستند اين خصوصيتي كه مناسب حـال هـيچ    چنانچه عده 
رود اما روش چهارم كه گفته بوديم جماعت را ترك كند؛  بين مي كس جز امام نيست از

اند و در صـورت   زيرا جماعت و تشكيل صف هر دو واجب، اين كار نيز مناسب نيست
 .گردد ديگري ساقط نمي ها آنعجز از يكي از 

 )15/204( مجموع فتاوا و رسايل –شيخ ابن عثيمين 

 شود؟ صف از كجا شروع مي] 24[

شـود يـا از    شود؟ آيا از پشت سر امام تشكيل مي ف از كجا شروع ميدر نماز ص س:
 انتهاي سمت راست؟

صف اول در نماز از پشت سر امام شروع شده و به سمت راست و چـپ امتـداد    ج:
هـاي   و همچنين اسـت حكـم صـف دوم و صـف     -نه از انتهاي سمت راست –يابد  مي

 .بعدي
 )1/223( فتاواي اسالمي –انجمن دايمي مباحث علمي 
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 .حكم متابعت از امام در ساختماني كه از مسجد منفصل و جدا است] 25[

خـوانيم كـه ازدحـام     رسانيم كه ما در مسـجد جـامعي نمـاز مـي     به استحضار مي س:
را ندارد و اين مسئله ما  ها آني  نمازگزاران در آن بسيار زياد است و مسجد ظرفيت همه

ي  ي تقريباً يك متر در كنار مسجد بسازيم تا همـه  هرا ناچار نموده كه ساختماني با فاصل
 .مردم را در خود جاي دهد

خوانند نمازشان درست است؟ بايد دانسـت كـه    آيا كساني كه در اين قسمت نماز مي
شنوند ولـي خـود او را    پشت سر امام نماز خوانده و صدايش را نيز با ميكروفن مي ها آن

 .اهللا شما را حفظ كند. يدلطفاً توضيح ده، توانند ببينند نمي
براي افراد باقي مانده جايز است ، اگر مسجد براي جمعيت نمازگزاران تنگ باشد ج:

كه در سمت جلـوي امـام قـرار نگيرنـد      كه در بيرون از مسجد نماز بخوانند به شرط اين
اگر چه قادر به ديدن امام نباشـند؛  ، بلكه در جانب راست يا چپ يا پشت سر او بايستند

ساختمان ، جدول، ي امام به علت وجود موانعي چون ديوار مسجد نابراين عدم مشاهدهب
اگـر چـه بـا    ( بشـود بـه شـرط آن كـه صـدايش را      ها آنتواند مانع صحت نماز  نمي... و

 .بشنود) بلندگو
 فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين

 آيا مسبوق به او اقتدا كند؟، امام در تشهد اخير است] 26[

آيا بـه جماعـت   ، بيند آيد و جماعت را در تشهد پاياني مي مسجد مي شخصي به س:
و اگر به اين جماعت پيوسـت و  . كه در انتظار جماعت ديگري بنشيند ملحق بشود يا اين

آيا نمازش را با آن جماعـت قطـع   ، سپس ديد كه جماعت ديگري به پا شده چه كار كند
 ازش را به پايان برساند؟كه نم كرده و به جماعت جديد ملحق شود و يا اين

يابـد بايسـتي منتظـر     اين شخص اگر مطمئن است كه جماعت ديگري را در مـي  ج:
زيرا مطـابق قـول راجـح جماعـت بـا درك يـك        بماند و نمازش را با جماعت بخواند؛ 

ولي كسي كه توقع جماعت و يا فـردي كـه در نمـاز بـا او     ، شود ركعت كامل حاصل مي
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زيـرا   ؛د بهتر است كه با همين امام در تشهد اخيـر اقتـدا كنـد   شريك شود را نداشته باش
 .ي آن ادراك بخشي از نماز جماعت بهتر است از عدم ادراك همه

كه اگر اين شخص با همين امام اقتدا كرد و سپس جماعـت ديگـري را    به فرض اين 
ملحق  اشكالي ندارد كه نمازش را قطع كرده و به جماعت جديد، خوانند ديد كه نماز مي
را نفل نيت كرده و با دو ركعـت تمـامش نمايـد و بـه جماعـت      ) اولي( شود يا آن نماز
چنانچه همان نماز اولي را ادامه داده و تمامش كند باز هم اشكالي ندارد؛  .جديد بپيوندد

 .ي مذكور را انتخاب كند گانه هاي سه در هر حال او اجازه دارد يكي از روش
 )66( ص –اي از فتاواي نماز  گزيده –شيخ ابن عثيمين 

 تكبير تحريمه بر مسبوق واجب است] 27[

يابد بايد تكبير تحريمه گفته و بالفاصـله بـه    مقتدي امام را در حال ركوع در مي س:
لـيكن افضـل   ، شود نه واجب ركوع برود و در چنين حالتي تكبير ركوع برايش سنت مي

ورت ترك آن اشكالي در نمازش پيـدا  اين است كه براي ركوع نيز تكبير بگويد و در ص
 :  شود اين شخص در چنين حالتي داراي يكي از حاالت ذيل مي. شود نمي

، يقين داشته باشد كه قبل از برخاستن امام از ركوع به ركوع رسيده اسـت  :حالت اول
 .گردد ي فاتحه از او ساقط مي در چنين صورتي به آن ركعت رسيده و خواندن سوره

ين داشته باشد كـه قبـل از آن كـه او بـه ركـوع برسـد امـام از ركـوع         يق :حالت دوم
آن بـر او الزم  ) اتمـام ( در چنين صورتي ركوع از او فوت شده و قضاي. برخاسته است

 .شود مي
دچار ترديد و شك باشد كه آيا امـام را در حـال ركـوع درك نمـوده يـا       :حالت سوم

كوع برداشته است؟ در چنين حالتي غالب كه قبل از رفتن به ركوع امام سرش را از ر اين
چنانچه غالب گمانش اين باشـد كـه امـام را در حـال ركـوع      ، گمانش را معيار قرار دهد

ولي اگر بيشترين گمانش ايـن  ، شود پس ركعت مذكور برايش محسوب مي، درك نموده
 پس اين ركعت از او فوت شده و قضـاي آن بـر او الزم  ، باشد كه به ركوع نرسيده است

ي سهو بعد از سـالم الزم   در اين حالت اگر چيزي از نماز فوت شده است سجده. است
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بـه ايـن صـورت كـه     ، ي سهو الزم نيسـت  است و اگر چيزي از نماز فوت نشده سجده
در اين حالت ، او به ركوع رسيده است، ركعت مشكوك ركعت اول باشد و به ظن غالب

ش با نماز امام مرتبط اسـت و زمـاني كـه    چون نماز: گردد ي سهو از او ساقط مي سجده
 .  شود ي سهو او مي چيزي از نماز مقتدي فوت نشود امام ضامن سجده

در اينجا نيز حالت ديگري نيز وجود دارد و آن حالت مساوي بود گمان بين رسـيدن  
است؛ در اين حالت بر جانب يقين يعني نرسيدن بنا كند؛ ) حالت پنجاه پنجاه( و نرسيدن

شود و قبـل از سـالم    ل نرسيدن است و اين ركعت از او فوت شده محسوب ميزيرا اص
 .ي سهو كند سجده

و ، ي ديگري وجود دارد كه دوست دارم در اين مناسبت به آن بپردازم در اينجا مسئله
شوند و امام را در حـال ركـوع    مي كه بسياري از مردم هنگامي كه به مسجد داخل آن اين

زبـان  ) ان اهللا مـع الصـابرين  ( كنند و يا جمالتـي ماننـد   ه كردن ميبينند شروع به سرف مي
كوبند تا از اين طريق امام را متوجه ساخته و امـام را   آورند و پاهايشان را به زمين مي مي

ي اين كارها خالف سنت است و ايجاد تشويش بر امام و  همه، در حال ركوع نگه دارند
بينند شتابان خود را به ركوع  م را در حال ركوع مياي از مردم كه اما عده. ها است مقتدي

هصلَّى  حال آن كه پيامبر اكرم، رسانند مي از اين عمـل نهـي كـرده و     علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

ـكِيْنَةُ وَ «: فرموده اسـت  مُ السّ لَـيْكُ ـالَةِ وعَ ا إيلَ الصَّ ـوْ شُ امْ ـةَ فَ امَ تُمْ اإلقَ عْ ـمِ ــاذا سَ ارُ الْ قَ الَ ، وَ  وَ

وا عُ ِ لُّوا، تُرسْ تُمْ فَصَ امَ أدركْ ُّوا، فَ أمتِ مْ فَ اتَكُ ا فَ مَ  )704F1(»وَ

ي نماز را شنيديد با آرامش و متانت به سـوي نمـاز حركـت كنيـد و بـا       هرگاه اقامه«
آن مقدار را با امام بخوانيد ، هر مقدار كه با امام رسيديد، حالت شتاب به سوي آن نرويد

 ».ي نماز را تكميل كنيد ندهو بعد از سالم امام؛ باقي ما
 )13/67( مجموع فتاوي و رسايل –شيخ ابن عثيمين 

 تحريم عبور و مرور در جلوي مسبوق] 28[

                                                            
 )602)، مسلم  (908، 636بخاري  ( -1
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لـيكن هرگـاه امـام از نمـاز     ، ي امام براي مقتدي ستره است مسلّم است كه ستره س:
ام ي امـ  شود آيا باز هـم سـتره   دهد و مسبوق براي تكميل كردن نمازش بلند مي سالم مي

ي جديـدي الزم اسـت؟    كـه سـتره   يا اين، شود براي مسبوق به عنوان ستره محسوب مي
كننـد و او هـيچ    بينم كه در جلوي مسبوق رفت و آمد مي چون من بعضي از مردم را مي

 حكم اين مسئله چيست؟... دهد العملي نشان نمي عكس
مـازش بلنـد   شـود و مسـبوق بـراي تكميـل كـردن ن      هرگاه امام از نماز فارغ مـي  ج:

آيد و بر او الزم است كه مردم را از  در اين صورت مسبوق منفرد به حساب مي، شود مي
هصلَّى  زيرا رسول اهللا. عبور و مرور از جلوي خود منع كند بـه ايـن    علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

 )705F1(.كار دستور داده است
كنند؟ پاسخ اين است كه يـا   يچرا برخي مردم از عبور و مرور از جلوي خود منع نم

از آن جـا كـه گمـان    ، كننـد  از حكم مسئله آگاه نيستند و يا اين كار را با تأويل ترك مـي 
اند پس بنابراين بعد از انفـراد نيـز در حكـم كسـاني      كنند چون جماعت را درك كرده مي

ر و مـرور  ليكن مسبوق بايد مردم را از عبو، خوانند قرار دارند كه پشت سر امام نماز مي
 .از جلوي خود منع كند

 )6/92( )5( ةكتاب الدعو –شيخ ابن عثيمين 

                                                            
 )506، 505) و مسلم  (3274، 509بخاري  ( -1
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 حكم امامت شخصي در جاي مخصوص فردي ديگر] 29[

هصلَّى  در صحيح مسلم حديثي از پيامبر اكرم س: لَّم    اللـَّ سـو ه آلـو ه لَيـنقـل شـده    ع
 :  است

لُ ا« جُ نَّ الرّ مَّ ؤُ انِهِ ال يَ لطَ لَ يفِ سُ جُ نِهِ ... لرّ  )706F1(»إالّ بِإِذْ

 ».ي او امامت كند هيچ كس حق ندارد در جاي مخصوص ديگري جز با اجازه«

مْ «: و در ابوداود نيز آمده است نْهُ لٌ مِ جُ مْ رَ هُ مُّ يَؤُ لْ هم وَ مَّ ؤُ اً فَالَ يَ مَ وْ ارَ قَ نْ زَ  )707F2(»مَ

بلكـه  ، را امامت بدهد ها آن، نماز رود نبايد در هر كس به زيارت و مالقات قومي مي«
 ».پيش نماز بشود ها آنفردي از خود 

آيا حكم اين مسئله به طور مطلق همين است؟ در صورت موجود بودن شخصي كـه  
تر است آيا باز هم صاحب خانه امامت بدهـد؟ يـا    قرائتش از قرائت صاحب خانه خوب

 بسپارد؟تر  كه بر او الزم است كه امامت را به فرد قاري اين
. جاي مخصوص فرد است؛ مانند امـام دايـم و صـاحب خانـه    ) سلطان( منظور از ج:

ي خود امامت كنند؛ ليكن اگر خودشـان   پس اينها حق دارتر هستند كه در مسجد و خانه
ي امامت دهند جايز است و اگر نه؛ نبايد كسي ديگر در جـاي او امامـت    به مهمان اجازه

تش از قرائت او بهتر است موجود باشد بهتر است كه او ولي اگر شخصي كه قرائ، بدهد
هصلَّى  به دليل عام بودن حديث پيامبر، را امام كند لَّم  اللـَّ سـو هآلو هلَيفرمايـد  كـه مـي   ع :

تِابِ اهللا« مْ لِكَ أهُ رَ مَ أقْ قوْ مُّ الَ ؤُ  )708F3(»يَ

 ».براي مردم كسي امامت كند كه قرائت قرآن وي از همه بهتر است«
 2/9/1424: فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين مورخه

 يح قرائت اوححكم نماز خواندن پشت امامي كه قرائتش خوب نيست و حكم تص] 30[

                                                            
 )673مسلم  ( -1
اين حديث حسـن  «)، ترمذي گفته است: 356)، ترمذي  (596)، ابوداود  (5/53)،  (3/436مسند احمد  ( -2

 ».صحيح است
 )673مسلم  ( -3
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 آيا نماز خواندن پشت سر امامي كه قرائتش درست نيست جايز است؟: 1س
نماز خواندن پشت سر او جايز ، اگر اشتباه خواندن امام موجب تغيير معني نشود: 1ج

چنانچـه اشـتباهش باعـث    . ولي بايد روش صحيح خواندن را بـه او آمـوزش داد  ، ستا
شود نماز خواندن پشت سر او جايز نيست و نبايد به عنوان امام  ايجاد تغيير در معني مي

 .مسجد مقرر شود
 )15/159( مجموع فتاوي و رسايل –شيخ ابن عثيمين 

ام و احيانـاً در   راه تجويد حفظ كردهبه حمد الهي چند جزء از كالم اهللا را به هم: 2س
رسد و بنـده   وقت نماز نيز فرا مي .گيرم كه قرائتشان خوب نيست جمع مردماني قرار مي

از ايـن جهـت شـخص ديگـري كـه زيـاد اشـتباه         .روم از ترس ريا از امامت طفـره مـي  
 شوم؟ آيا به دليل عدم امامت گناهكار مي. دهد خواند امامت مي مي

دانيـد از   خودشان از شما درخواست امامت بكنند و در اين حال كه مي اگر اينها: 2ج
بـر تـو الزم اسـت كـه پـيش      ، خواننـد  تراند و با اشتباه قرآن مي لحاظ قرائت از تو پايين

 :  در حديثي روايت شده است. نمازي كني و جايز نيست كه عذر پيش نمايي

مْ مَ « الً وفِيهِ جُ ا رَ وْ مُ دَّ ا قَ مَ إذَ وْ الٍ أنّ القَ فَ وا يفِ سَ زالُ ْ يَ نْهُ ملَ لُ مِ وَ أفْضَ  )709F1(»نْ هُ

هرگاه مردم شخصي را پيش نماز كردند در حالي كه شخص بهتـر از او در ميانشـان   «
 ».همواره در پستي خواهند بود، وجود دارد

 ها و امالي ايشان از گفته –شيخ ابن جبرين 
شـود كـه    باهي در قرائت مـي كند يا دچار اشت اي را ترك مي هنگامي كه امام آيه: 3س

آيـا چنـين   ، ي بـا او دارنـد  هـا  آنگيـر  بعضي از مردم برخورد سـخت ، مخل معني نيست
شما ايـن مـردم را   ، گنجايش وجود دارد، كه در مسئله برخوردي با امام جايز است يا اين

 چگونه توجيه نموده و به امام چه نصيحتي داريد؟

                                                            
گفتـه   )2/64» (المجمـع «هيثمـي در   رضـي اللَّـه عنْهمـا    ) از حديث ابن عمر4582»  (االوسط«طبراني در  -1

در سند اين حديث فردي بنام هيثم بن عقاب وجود دارد كه ازدي درمورد وي گفته است: ايـن  «ت: اس
 ».ي ثقات برشمرده است گويم ابن حبان او را در زمره فرد قابل شناخت نيست. مي
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وقـار و  ، امام قرار دارند بايد آرامش كساني كه پشت سر، نصيحت من اين است: 3ج
سـخت گيـري    حضور قلب خويش را در نماز حفظ كنند و در امام بر اين گونـه مـوارد  

خوانـد كـه    شود يا چيزي را اشتباه مي اي از زبان امام ساقط مي نكنند؛ مثالً در جايي كلمه
نبايد بـر او  ، دهد آيد. در صورتي كه كار را عمداً انجام نمي در معني اخالل به وجود نمي

رود و چه بسـا سـرگردان    چون در اين صورت تمركز امام از بين مي، سخت گيري كنند
هاست كه سكوت وگوش دادن را بـر   ماند و بر مقتدي ي قرائت باز مي شود و از ادامه مي

امـام را معـذور   ، خود الزم بگيرند و از قرائت امام استفاده نمايند و در اشـتباهات نـاچيز  
تواند در جهت تقويت قرائت و  زيرا چنين اشتباهاتي طبيعي است و امام نيز تا مي، دبدانن

 )واهللا اعلم( .تصيح حروف قرآن تالش و كوشش كند
 از گفتار و امالي شيخ ابن جبرين 

خوب خواندن قرائت توسط امام چه تعريفي دارد و ميزان خوب خواندن چقدر ] 31[
 است؟

رد؟ و آيـا  دا مـي ي كه قرائتش خوب نيسـت چـه حك  نماز خواندن پشت سر امام س:
توانـد بـه خـوبي     نماز خواندن به صورت انفرادي بهتر است يا پشت سر امامي كه نمـي 

 قرائت بخواند؟
ز بخـوان كـه قـرائتش    نمـا  ميدقت كن پشت سر اما، هرگاه خواستي نماز بخواني ج:

ه ايـن معنـا كـه در    ب، خوب است و اگر اطالع داشتي كه قرائت فالن امام درست نيست
بخوانـد كـه   ) انعمـت ( )انعمـت ( كند كه بجاي ي فاتحه چنان اشتباهاتي مي قرائت سوره

الزم اسـت   .شود در اين صورت نماز خواندن پشت سر او جايز نيسـت  معني عوض مي
اگر پاسخ مثبت داد و قرائتش را اصالح كرد پس چـه  ، كه او را به اشتباهش آگاه ساخت

 .پس الزم است براي امامي بهتر اقدام كرد تا جايگزين اين امام شود، بهتر و اگر نه
 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وباهللا التوفيق

 )7/348( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا
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 حكم نمازخواندن پشت صاحب بدعت] 32[

 رد؟دا مينماز خواندن پشت سر امام بدعتي چه حك س:

امام غير بدعتي دسترسي داري پشت سرش نماز بخوان و از نماز خوانـدن  اگر به  ج:
، اگر امامي جز امام بدعتي نيافتي او را نصيحت كـن . پشت سر امام بدعتي خودداري كن

شـود و اگـر نصـيحت شـما را قبـول نكـرد و        اگر قبول نمود نماز پشت سرش جايز مي
يـا غيـر از   ، كند ير اهللا كمك طلب ميمانند كسي كه از غ –بدعتش از نوع كفر آميز باشد 

پس اين شـرك اكبـر   ، كند اهللا ديگري را به فرياد بخواند و يا براي غير اهللا حيوان ذبح مي
نماز خواندن پشت سر چنين امامي جايز نيست و اصالً انتصـاب او بـه عنـوان     -است و

: ماز خواندتوان پشت سرش ن چنانچه بدعتش كفرآميز نباشد مي. امام مسجد جايز نيست
 ...)نيت كردم بگذارم( بدعتي مانند تلفظ و تكرار نيت به زبان

 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وباهللا التوفيق

 )7/364( فتاواي دايمي مباحث علمي و افتا

 حكم امامت فاسق] 33[

ريش تراش و سفيه و كـم عقـل در   ، )سيگاري و معتاد( امامت كردن افراد دودي س:
 رد؟دا ميجمعه و جماعات چه حك

ريش تراشي و يـا مرتكـب معاصـي ديگـر بشـود      ، امام جمعه اگر آلوده به اعتياد ج:
چنانچـه نصـيحت را قبـول    . واجب است كه او را نصيحت كرده و با او برخـورد كنـيم  

اگر اخراجش ميسر باشد و موجب ايجاد فتنه نگردد بايد از سمت امامـت اخـراج   ، نكند
ها به خاطر  شود الزم است كه مقتدي اخراجش موجب تنش و ايجاد فتنه ميو اگر . شود

توبيخ او به مسجد ديگري بروند و اگر اين كار ممكن نباشد آنگاه به خاطر دفـع فتنـه و   
ي   همان گونه كه ابن عمـر ، توان پشت سرش نماز خواند مصلحت جامعه مي ضـر ـه  اللـَّ

نمـاز  ، بن يوسف بخاطر اتحاد كلمه و دفع فتنهو اسالف ديگري پشت سر حجاج  عنْهما
 .ترين مردم بود خواندند در حالي كه حجاج از ظالم

 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وباهللا التوفيق



   

 971 باب پنجم:
 

 )373-7/372فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا (

 ي مسنون براي طول و اختصار نماز ضابطه] 34[

قومه را ، شكايت كردند كه من بعد از برخاستن از ركوعبرخي از مقتديان  س:
و علت اين امر اين است كه بنده ذكري را كه پس از برخاستن از ركوع . كنم طوالني مي

لَكَ «خوانم  در حديث وارد شده همه را مي نَا وَ بَّ ـرَ لُ الْ كاً فِيهِ مِ بَارَ يِّبًا مُ ا طَ ثِريً ا كَ ْدً دُ محَ مْ حَ

واتِ  آيا به جاي اين دعاي طوالني دعايي مختصرتر وجود دارد كه من آن . »الخ... السمُ

 ؟...را بخوانم تا بر نمازگزاران سختي نكرده باشم
شوند واجـب اسـت كـه     بر امام و همچنن بر تمام كساني كه بر كاري گمارده مي ج:
البتـه هرگـاه   . ي سنت را در آن مراعات كننـد و پيرامـون آن تسـليم كسـي نشـوند      جنبه

آن گونـه كـه   ، ت و نياز ايجاد كند اشكالي ندارد كه امام نمـازش را مختصـر كنـد   ضرور
هصلَّى  پيامبر ولي در احوال عمومي التزام بـه  . كرد هم اين كار را مي علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

اگر بر اين ، بنابراين بر انجام سنت متعهد باش و به مردم بگو. سنت مقتضي امامت است
ولي چنانچه امام تخفيف و تطويـل  . بر كنند ثواب صابران را احراز خواهند نمودعمل ص

ها و گروههـاي مختلـف تقسـيم     را به ساليق افراد واگذار كند قطعاً امت اسالمي به فرقه
هـا طويـل محسـوب     شود و نبايد ناديده گرفت كه حتي حدود وسط نيز نـزد بعضـي   مي
 .گير و آن روش معروف و شناخته شده استپس روش سنت را بر خود الزم ب. شود مي

بنابراين به تمام كساني كه امامت مسلمين را در مسـاجد بـه عهـده دارنـد نصـيحت      
هصلَّى  كنم كه به خواندن آنچه كه علما در مورد روش نماز رسول اهللا مي ه    اللـَّ آلـو ه لَيـع

لَّمسال( اند حريص باشند؛ مانند كتاب نوشته وكه كتابي معروف اسـت ، ابن قيم از) ةالص .

 ).رحمه اهللا( از ايشان) زاد المعاد في هدي خير العباد( و همچنين كتاب

 )91، 2/90( )5( ةكتاب الدعو –شيخ ابن عثيمين 

 كند نه سليقه اختصار نماز توسط امام را سنت تعيين مي] 35[



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   972 
  

دهيم و  ميما جمعيت نماز جماعت مسجد بزرگ دانشگاه ملك سعود را تشكيل  س:
همه ما تقريباً دانشجو هستيم و از نظر درس و آزمون شرايط مشابهي داريم و چه بسا با 

كـه روش  ، كنيم؛ آيا امـر اختصـار نمـاز    امام در موضوع اطاله و اختصار نماز اختالف مي
 باشد؟ كند امري نسبي مي مسنون آن را تقاضا مي

 زهاي جهري چقدر است؟بخصوص در نما، و مقدار مناسب قرائت در هر نماز
لَّى   با توجه به نماز پيامبر! آري ج: صـ ـه لَّم    اللـَّ سـو ه آلـو ه لَيـو قرائـت ديگـران و    ع

هصلَّى  رهنمودهاي پيامبر شود كه اختصـار   در مورد قرائت معلوم مي علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
هرضي  داستان معاذ ي قرائت در علت نهي از اطاله. قرائت امري نسبي است ايـن   عنْه اللـَّ

 :بود كه
هرضي  معاذ هصلَّى  با پيامبر عنْه اللـَّ خوانـد كـه    نماز عشـا را مـي   علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

رفـت   ايشان سپس به نزد قومش مي. شد تقريباً دو يا سه ساعت بعد از مغرب خوانده مي
ايـن مـردم كـه در مسـجد     . كرد ا براي قومش امامت ميو پس از يك ساعت نماز عشا ر

مسلّم است كه اينها بر اثـر كـار وكشـاورزي     .كردند آمدند اكثراً در روزها كار مي گرد مي
ي قرائـت   رفـت؛ بنـابراين اطالـه    شان تحليـل مـي   شدند و نيروي بدني خسته و كوفته مي

هرضي  توسط معاذ هرضي  تا جايي كه معاذ، شد بر آنان سخت تمام مي عنْه اللـَّ  عنْـه  اللـَّ
ـه صلَّى  مسئله را نزد پيامبر ها آني بقره را خواند و  يك بار سوره لَّم    اللـَّ سـو ه آلـو ه لَيـع 

هرضي  بازگو نمودند و از معاذ لَّى   پيـامبر . شكايت نمودند عنْه اللـَّ صـ ـه ه    اللـَّ آلـو ه لَيـع
لَّمسمعاذ و  يضره را از اين كار منع كرد و دسـتور داد كـه در قرائـت بـه مـردم       عنْه اللـَّ

اذا الشـمس ، اذا السـامء انفطـرت، اذا السـامء انشـقت«: مانند، هايي آسان بگيرد و از سوره

رت (...»سبح اسم ربك االعيل و، والسامء ذات الربوج، كوِّ
710F

 .بخواند )1

 .و بدون اشكال است ها در نماز مناسب خواندن اين سوره

                                                            
 ) بنحوه.465مسلم  ( أطافه عنده،)، و 700بخاري  ( -1



   

 973 باب پنجم:
 

شود؛ دليل  اما اختصار بيش از حد اشتباه است و از حديث چنين چيزي استنباط نمي 
هصلَّى  اين امر اين است كه شخص پيامبر ، كرد قرائت را طوالني مي علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

هرضي  انس يْفِ و يَ «: يدگو مي عنْه اللـَّ فِ رُ بِالتّخْ اْمُ افّاتِ يَ نَا بِالصَّ مُّ  )711F1(»ؤُ

هصلَّى  پيامبر-« لَّم   اللـَّ سـو ه آلـو هلَيداد و مـا را بـه اختصـار قرائـت دسـتور مـي       - ع 
ـه رضي  روايت نسائي از انس -» كرد صافات ما را امامت مي) ي سوره( با) خودش(  اللـَّ

نْهع -. 
هصلَّى  بدون شك اين حديث عمل پيامبر و عمـل ايشـان سـخن     لَيه وآله وسلَّمع اللـَّ

ي صـافات تخفيـف و اختصـار     بدين صورت كه خواندن سـوره : كند ايشان را تفسير مي
هصلَّى  محسوب شده و گويا پيامبر ، به اختصـار قرائـت دسـتور داده    علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

خواند و با اين حسـاب   به را نميو تو، يوسف، هاي طوالني امثال نحل اي كه سوره بگونه
 .شود ي مختصري محسوب مي ي صافات سوره سوره
هصلَّى  احياناً پيامبر  (با مردم در نماز فجر شصت تا يكصد آيـه  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

712F

2( 
آيـه دارد و   73ي احـزاب كـه    ماننـد سـوره  ، خواند نـه آيـات كوتـاه    از آيات وسطي مي

. آيه دارند 60و  100ها بين  كه اين سوره... نمل و عنكبوت و، هاي فرقان همچنين سوره
ولـي اگـر   ، شـود  ها را قرائت كند قرائتش عادي محسوب مـي  بنابراين اگر امام اين سوره

هاي طوالني مفصل بخواند و ايرادي ندارد كه در نماز  مردم تحمل نداشته باشند از سوره
و اين قرائت وسط است و اگر كسـي  ، ت را بخواندي مرسال ي ق تا سوره صبح از سوره

 .شود به اين اعمال اقتدا كند ايرادي از او گرفته نمي
 )120، 119( ص، اللؤلؤ المكين –شيخ ابن جبرين 

 حكم نماز خواندن زن در خانه به همراه امام] 36[
                                                            

) 1/355،  (»ةمشكا«). شيخ آلباني در تحقيق 1606ه  ()، ابن خزيم827)، نسائي  (157، 40، 2/26احمد  ( -1
راوي اين حديث عبداهللا بـن  » اسناد اين حديث صحيح است«) گفته است: 1135ي  ( در حديث شماره

 .رضي اللَّه عنْه است نه انس رضي اللَّه عنْهما رعم
 )461مسلم  ( -2



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   974 
  

شـان اسـت و    خوانند و به امـامي كـه نزديـك خانـه     زناني كه در خانه نماز مي: 1س
كنند؛ حكم نماز اين زنان چيست؟ آيـا نمازشـان    شنوند اقتدا مي صدايش را با بلندگو مي

 ي آن صحيح است؟ صحيح است يا اعاده
كند و صـرفاً صـدايش را بـا     ش به امام اقتدا ميها آناز نظر ما نماز زني كه در خ: 1ج

د و چـه  پيچـ  هاي دور مـي  شنود صحيح نيست؛ زيرا صداي بلندگو تا مسافت بلندگو مي
يي حايـل  هـا  آنها و خياب بسا خانه از مسجد دور است و در مقابل مسجد و خانه مسافت

پس در چنين حالتي براي زن جايز نيست كـه بـه امـام مسـجد اقتـدا كنـد بلكـه        ، است
 ).واهللا اعلم( .خودش به صورت فرادي نماز بخواند

كـه زن در داخـل   اگر خانه نزديك مسجد يا متصل به آن باشد آيا جايز اسـت  : 2س
 خانه به امام مسجد اقتدا كند؟

توانـد بـه او    ها را نبيند نمـي  امام و مقتدي، اگر خانه بيرون از مسجد است و زن: 2ج
 .ش به مسجد متصل باشدها آناقتدا كند؛ گرچه خ

نماز خواندن پشت امام در بيرون از مسجد تنها در وقت ضرورت جايز است؛ ماننـد  
گنجايش آن در روز جمعه كه در اين صورت اگر مردم صداي تنگ بودن مسجد و عدم 

 .توانند در خيابان به او اقتدا كنند امام را بشنوند مي
آيد و اصالً زن از اهـل جماعـت مسـجد     ي اين زن ضرورت بحساب نمي ولي مسئله

 .نيست
 )347، 1/346( مجموع فتاوا –شيخ فوزان 

  حمود المطر و عبدالكريم مقرن: جمع و ترتيب

 احكام قنوت در رمضان] 37[

ي مساجد در ماه رمضان دعاي قنـوت را كوتـاه و برخـي طـوالني      برخي از ائمه س:
 خوانند؛ كدام صحيح است؟ مي

ي بـيش   بنابراين اطالـه ، صحيح اين است كه در دعا از افراط و تفريط پرهيز شود ج:
ي   عـاذ زيرا هنگامي كه م، از حد كه موجب مشقت بر مردم گردد ممنوع است ضـر ـه  اللـَّ



   

 975 باب پنجم:
 

نْهلَّى  رسول اهللا، در ميان قومش نماز را طوالني كرد عص ـه لَّم    اللـَّ سـو ه آلـو ه لَيـچنـان   ع
و به . هايش به اين اندازه خشمگين نشده بود خشمگين شد كه در هيچ يكي از سخنراني

هرضي  معاذ تَّانَ أنْتَ «: گفت عنْه اللـَّ اذُ أفَ عَ ا مُ  )713F1(»يَ

 »گر هستي اي معاذ مگر فتنه«
پس روش مناسب اين است كه امام به الفاظ و كلماتي كه در حديث در مورد قنـوت  

شكي . تواند اضافه بر آن دعا كند شده بسنده كند و اگر بر مقتديان سخت نباشد مي وارد
نيست كه طوالني كردن دعا بر مردم و خصوصاً بر افراد ضعيف و ناتوان سخت اسـت و  

و كارشـان را رهـا سـاخته و بـه مسـجد      ( باشـند  برخي از مردم داراي كار و حرفـه مـي  
ي دعـا بـا    و دوست ندارند كه پيش از امام منصرف شوند و در عين حال ادامـه ) اند آمده

نصيحت من به برادران ائمه اين است كه حد وسط را رعايت . سخت است ها آنامام بر 
اهي اين دعا ترك داده شود تا عوام الناس نپندارنـد  نمايند و همچنين شايسته است كه گ

 .كه اين دعا واجب است
 )199، 2/198(، )5( ةكتاب الدعو -شيخ ابن عثيمين

 خواند خواند پشت سر كسي كه نماز نفل مي حكم اقتداي كسي كه نماز فرض مي] 38[

 المسجد هستم ديگري از بيـرون وارد مسـجد   تحيةكه مشغول خواندن  هنگامي :1س

كنـد و در   كه مشغول خواندن نماز فرض هستم به مـن اقتـدا مـي    شود و به گمان اين مي
 شود؛ حكم نمازش چيست و من در چنين حالي چكار كنم؟ نماز با من همراه مي

ترين اقوال جايز است كه فرض خوان پشت سـر نفـل خـوان اقتـدا      طبق صحيح: 1ج
تنهـايي مشـغول نمـاز اسـت     همچنين جايز است كه شخص پشت سر كسي كه به  .كند

. شود اجازه ندارد كه اقتدا كننده به خودش را بـاز دارد  كسي كه به او اقتدا مي .اقتدا كند
هرضي  عباس در حديث ثابت شده كه ابن ـه صلَّى  كه پيامبر در حالي عنْهما اللـَّ ه   اللـَّ لَيـع

لَّمسو هآليشان آمد و به سمت چپ ايشان ايسـتاد  خواند نزد ا به تنهايي داشت نماز مي و

                                                            
 )465)، و مسلم  (6106، 705، 701بخاري  ( -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   976 
  

هصلَّى  و رسول اهللا او را به سمت راست خود برگرداند و با او نمـاز  وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
 )714F1(.خواند

هرضي  همچنين ثابت است كه معاذ خوانـد و سـپس    نماز عشا را با پيامبر مي عنْه اللـَّ
ـه صلَّى  داد و پيامبر ا به آنان امامت ميرفت و همين نماز ر نزد قومش مي ه    اللـَّ آلـو ه لَيـع

لَّمس715(.گرفت از او ايراد نمي وF2( 
هصلَّى  همچنين رسول اهللا با جمعي از يارانش نماز خـوف را دو   علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

كعـت خوانـد و   ركعت خواند و سپس به همراه آنان سالم داد و با جمع ديگري نيز دو ر
 )716F3(.با آنان سالم داد

هصلَّى  مسلماً رسول اهللا و  اهدخو مينماز نفل  در دو ركعت آخر علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
 .  اندندخو مينماز فرض اصحاب 

 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وباهللا التوفيق

 )7/401( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا
بينـد و   شود و او را درحال خواندن نماز سـري مـي   ي وارد ميانسانشخصي بر : 2س

ند كه مشغول خواندن فرضي است يا نفـل؟ ايـن شـخص چـه كـار بايـد بكنـد؟        دا مين
كـه مشـغول    همچنين بفرمائيد كه تكليف امام در مورد اين شخص چيست؟ در صـورتي 

ا در نمـاز بـه او اقتـدا كنـد و يـا اگـر       تواند به او اشاره كند ت خواندن فرض است آيا مي
 مشغول نماز نفل است او را از خود دور بگرداند؟

فتواي صحيح اينست كه در نماز اختالف نيت امام و مقتـدي ضـرري بـه نمـاز     : 2ج
خواند جايز است كـه پشـت سـر كسـي كـه نفـل        مي  رساند و براي كسي كه فرض نمي
هي رض هچنان كه معاذ، خواند اقتدا نمايد مي در زمان پيامبر همين عمل را انجـام   عنْه اللـَّ

                                                            
 ).763)، و مسلم  (699بخاري  ( -1

 ).35تخريج اين حديث در فتواي سابق همين باب گذشت  (فتواي شماره  ( -2
) آلباني آن را صـحيح دانسـته   1353)، ابن خزيمه  (1551،1552) نسائي  (1248) ابوداود  (5/49احمد  ( -3

 ).1112است، صحيح ابوداود  (
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خواند و سـپس همـين نمـاز را بـراي قـومش امامـت        داد و نماز عشاء را با پيامبر مي مي
 )717F1(.فرض ها آنكه اين نماز در حق او نفل بود و براي  داد در حالي مي

نفـل   شود و شـما را در حـال خوانـدن فـرض يـا      ي وارد مسجد ميانسانپس هرگاه 
و ، ايستد تا جماعتي تشكيل شود اين كار هيچ اشـكالي نـدارد    بيند و در كنار شما مي مي

پس اين شخص به شما . لزومي ندارد كه شما به او اشاره كنيد تا در نمازتان داخل نشود
خواند و مقداري را كـه از دسـت    كند و آن مقداري را كه از نماز شما رسيده مي اقتدا مي

 )718F2(.خواه نمازتان فرض باشد و خواه نفل، كند داده كامل مي
 )66، 67( ص. اي از فتاواي نماز گزيده -شيخ ابن عثيمين

 حكم اقتدا به شخص منفرد] 39[

 خواند جايز است؟ آيا اقتدا كردن به شخصي كه تنها نماز مي س:

هرضي  به دليل حديثي كه از ابن عباس، اين كار جايز است! آري ج: ثابت  هعنْ اللـَّ

نبّيُ «: شده است امَ الّ قَ تِيْ فَ الَ نْدَ خَ ىلَّ  بِتُّ عِ لَّمَ  اللَّـهِ صَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ تُ  عَ مْ قُ ليْلِ فَ نَ الّ يلَّ مِ يُصَ

يِنهِ  مِ نْ يَ نِيْ عَ امَ أقَ ْ فَ أيسِ ذَ بِرَ أَخَ هِ فَ ارِ سَ نْ يَ تُ عَ مْ قُ ؛ فَ هُ عَ يلِّ مَ  )719F3(»أُصَ

هصلَّى  پيامبر ،بودم) ميمونه( ام شبي نزد خاله« براي خواندن نمـاز   علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
 رسـول اهللا ، من هم در سمت چپ ايشان ايستاده و به ايشـان اقتـدا كـردم   ، شب بلند شد

هصلَّى   ».سرم را گرفت و مرا به سمت راستش قرار داد علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
 .قعي بين فرض و نفل فرقي وجود ندارداصل اين است كه در همچنين موا

 )1/178( –انجمن دائمي فتاوي اسالمية 

 ي ركوع توسط امام تا افراد متأخر به ركوع برسند حكم اطاله] 40[

                                                            
 ).465و مسلم  (  )،701، 700بخاري  ( -1

). و همچنـين شـيخ ابـن    1033ي  ( ي  (دعـوت) دارد فتـواي شـماره    شيخ ابن باز فتاواي مشابهي در مجله -2
 ) فتواي مشابهي دارد.113ص  (» اللؤلؤ المكين«جبرين در 

 ).763)، و مسلم  (699بخاري  ( -3
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شـنود   امام در حال ركوع است و در اثناي ركوع صداي دويدن برخي افراد را مي س:
كوع را طوالني بكند تا اين افـراد  آيا بر او الزم است كه ر، خواهند به ركوع برسند كه مي

 .به ركوع برسند و يا تشهد اخير را طوالني كند
اي طمأنينه به خرج بدهـد كـه بـر مقتـديان      افضل عدم عجله است و امام به گونه ج:

بنـابراين مناسـب اسـت    ، تر است زيرا مراعات حال مقتديان اولي مهم، سخت تمام نشود
الوصف اگر امام اندكي درنـگ بكنـد تـا افـراد بـه       مع ،را بكند ها آنكه امام رعايت حال 

 .تر است ركوع يا سجود و يا تشهد برسند اين كار براي امام بهتر و شايسته
 )1/218( فتاواي اسالمي -شيخ ابن باز

 آواز هستند ي خوش حكم قصد مساجدي كه داراي ائمه] 41[

 يست؟رفتن به دنبال پيش نمازاني كه داراي آواز خوش هستند چ س:

ي  در مسـجدهاي محلـه   انسـان است كـه    ليكن بهتر آن، از نظر من اشكالي ندارد ج:
ي نماز جماعت اين اسـت كـه مـردم در كنـار خـود و       زيرا فلسفه، خودش نماز بخواند

مسجد خودشان جمع شوند و تا مساجد از مردم خالي نشـوند و مسـجدي كـه امـام آن     
حـام در يـك مسـجد ممكـن اسـت ايجـاد       زيـرا ازد ، آواز است زياد شلوغ نشـود  خوش

آينـد   مشكوكيت كند و در آن امور ناپسند رخ دهد و چه بسا افرادي براي ربودن زني مي
بنابراين از نظر مـا  . كنند شماري در آن شركت مي شود كه زنان بي كه از مسجد خارج مي

و بـدين صـورت از مسـجد خـودش     ، ي خـودش بـاقي بمانـد    هر كس در مسجد محله
 .جا اقامه كند نموده و جماعت را در آنحمايت 

 )2/200( )5( ةكتاب الدعو -شيخ ابن عثيمين

 حكم سفر به نيت نماز خواندن پشت سر امام پرهيزگار و باخشوع] 42[

در شهر ما قاريِ خوبي وجود دارد كه در نمـازش خشـوع و خضـوع بـه خـرج       س:
بـراي نمـاز خوانـدن    ... و ي شـرقي  دهد؛ مردم از شهرهاي دور مانند رياض و منطقه مي

 بفرمائيد كه حكم سفر اينها چيست؟. آيند پشت سر او به شهر ما مي
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ـدُّ «: فرمايد شوند در آنجا كه مي آيا اينها مشمول نهيِ وارده در حديث پيامبر مي الَ تُشَ

دَ  اجِ سَ الُ إالّ إيل ثَالَثةِ مَ حَ جِ : الرِّ سْ دِ األقيصَ وَ مَ جِ سْ دِ احلَرامِ وَ مَ جِ سْ يمَ  )720F1(»دِ

: شـود جــز بـه سـوي سـه مســجد     قصــد مسـافرت نمـي  ) بـه سـوي هـيچ مكـاني    («
 )»مسجد پيامبر در مدينه( مسجداالقصي و مسجد من، مسجدالحرام

 !به شما پاداش نيك بدهد تعالىاهللا ، لطفاً افاده و توجيه بفرمائيد
آن و تفقـه در قـر  ، بينم؛ حتي اين كار از سـفرهاي علمـي   در اين كار اشكالي نمي ج:

شود و ممنوعيتي كه در حديث وارد شده شامل اين نوع  استماع آواز خوب محسوب مي
البحرين براي جسـتجوي علـم و    در مجمع عليه السالم زيرا موسي، شود ها نمي مسافرت

كوچ كرد و همواره علماي صحابه و ديگران از اقليمي  عليه السالم دانش به سوي خضر
 .كردند براي كسب علم مسافرت مي به اقليمي و از شهري به شهري

هصلَّى  رسول اهللا  ً «: فرموده است علَيه وآله وسلَّم اللـَّ لْـامِ سُ فِيْهِ عِ تَمِ لْ لَكَ طَريقاً يَ نْ سَ مَ

يقاً إيلَ اجلَنّةِ  ل اهللاُ لهَ به طرِ هَّ  )721F2(»سَ

را بـرايش  هر كس راهي را براي جستجوي علم اختيار كند اهللا راه رسيدن به جنت « 
 ».گرداند آسان مي

 )137، 138( ص) 42( ي شماره، البحوث  مجلة -شيخ ابن باز

ي نماز در جاي  كند و شخص مسبوقي را براي ادامه كه امام نماز را قطع مي هنگامي] 43[
 دهد حكم اين مسئله چيست؟ خود قرار مي

د كـه در  اگر امام در ركعت چهارم بي وضو بشود و كسي را بجاي خـود بگمـار   س:
پس حكم نماز كساني كه در ركعت اول و دوم با امـام  ، ركعت سوم به نماز رسيده است

توانند قبل از سالم دادن امام دوم سالم بدهند؟ يـا   اول به نماز رسيده اند چيست؟ آيا مي
هاي بيشتري بخوانند و به همراه امام سالم بدهند؟ يـا   كه به خاطر اقتدا به امام ركعت اين

                                                            
 ).1197بخاري  ( -1

 ).2699مسلم  ( -2
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بنشينند و در انتظار امام بمانند تا چهـار ركعـت را كامـل كنـد و بـه همـراه او در        كه اين

ي ايـن افـراد در چنـين     ركعت چهارم بدون ركعت اضافي سالم بدهند؟ اصالً نماز همـه 
 رد؟دا ميحالتي چه حك

در دو جهان به شما پـاداش   تعالىاهللا . اميدوارم با ذكر دليل جواب را مرقوم بفرمائيد
 !هدنيكو بد
بر كساني كه ركعت اول و دوم را ، اي بر نمازگزارن پيش بيايد اگر همچنين واقعه ج:

كه بـراي اتمـام نمـازش     همراه امام دوم هنگامي اند واجب است كه به  با امام درك نموده
چهـار ركعـت را    هـا  آنبلكه سـرجاي خودشـان بنشـينند چـون     ، خيزد بلند نشوند مي بر

همين مقدار است و اجازه ندارند كه قبل از امام سـالم بدهنـد؛    ها آناند و فرض  ه خواند

هصلَّى  زيرا از رسول اهللا عِلَ اإلمامُ « :اند روايت شده كه فرموده علَيه وآله وسلَّم اللـَّ إنَّامَ جُ

مَّ بِهِ  تَ  )722F1(»لِيُوْ

 ».امام براي اين قرار داده شده كه به او اقتدا شود«
هصلَّى  رسول اهللا  :  همچنين فرموده است علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

ودِ و الَ بِ « جُ وعِ وَ الَ بِالسّ كُ وين بِالرُّ بِقُ مْ فَالَ تَسْ كُ امُ ـإينِّ إمَ افِ الْ َ يَامِ وَ الَ بِاإلنْرصِ  )723F2(»قِ

از مـن  ) از نمـاز ( قيام و انصـراف ، سجود، بنابراين هنگام ركوع، من امام شما هستم«
 »دسبقت نگيري

 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وباهللا التوفيق

 )7/397( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

آيا به همين دو ركعت بسنده ، رسد مسافري كه دو ركعت را پشت سر امام مقيم مي] 44[
 كند؟

                                                            
 ).417،412،11و مسلم  ( و أطرافه فيهما )688،378بخاري  ( -1
 و غيرهما 426) مسلم 3/290،245،154،102أحمد  ( -2
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توقـف  شوم احياناً در يكي از شهرها  ي مكرمه مسافر مي كه به سوي مكه هنگامي س:
بينم كـه امـام    مي ، روم كنم و در حالي كه براي نماز عصر اذان گفته شده به مسجد مي مي

كـنم و   مسجد دو ركعت را با مردم خوانده است و من دو ركعت آخر را به او اقتـدا مـي  
كـه   دهد مـن نيـز بـا توجـه بـه ايـن       كه امام سالم مي آيا هنگامي... خوانم را با او مي ها آن

كـه دو   يـا ايـن   )خوانـد  ها را دو ركعت مـي  چون مسافر چهار ركعتي( بدهم مسافرم سالم
 ؟ ركعت ديگر را نيز اقتدا كرد كه براي امام اتمام الزم است پس مسافر نيز بايد اتمام كند

اگر مسافر به امامي اقتدا بكند كه اين امام نمـازش را كامـل   « )724F1(:اند علماي ما گفته ج:
 ».نماز را كامل بخواند) افراين مس( خواند پس بايد مي

خـواه  ، بنابراين اگر مسافري به امام مقيمي اقتدا نمايـد بـر او اتمـام نمـاز الزم اسـت     
عصـر و عشـا وجـود    ، در اين مسئله هيچ فرقي بين ظهـر . مسبوق باشد و يا غير مسبوق

هصلَّى  ما به دليل عام بودن حديث پيامبر. ندارد همين فتوا را درست  معلَيه وآله وسلَّ اللـَّ

هصلَّى  جا كه پيامبر در آن، دانيم و حق مي لَّم  اللـَّ سـو هآلو هلَيكـتُمْ «: فرمايـد  مـي  ع رَ ـامَ أدْ فَ

ُّوا أمتِ مْ فَ اتَكُ ا فَ لُّوا وَ مَ  )725F2(»فَصَ

) پـس از سـالم امـام   ( چه را كه نرسيديد مقداري را كه با امام رسيديد بخوانيد و آن«
 ».كامل كنيد

دليل ديگر اين است كه چون نماز مقتدي مرتبط با نماز امام است و مقتدي مامور به 
 )واهللا اعلم( .باشد اقتدا به امامش مي

 )15/268( مجموع فتاوا و رسايل -شيخ ابن عثيمين

                                                            
 ).2/63از ابن قدامه  (» اَلْمغُنْي«نگاه شود به:  -1

 602) مسلم 908،636،635بخاري  ( -2
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 حكم بردن كودكان به مسجد] 45[

كوچك خود را نيز به مسـجد   ي روند بچه بعضي از نمازگزاران كه به مسجد مي س:
اند و نماز خواندن نيز بلد نيسـتند همـراه    ها كه به سن تشخيص نرسيده اين بچه، برند مي

شـوند؛   ايستند و چه بسا موجب تشويش سـاير نمـازگزاران مـي    نمازگزاران در صف مي
 اي داريد؟ حكم اين مسئله چيست؟ به اولياي اين كودكان چه توصيه

به  ها آنشوند بردن  ني كه باعث تشويش ساير نمازگزاران مياز نظر من كودكا ج:
خواهند فرضي از  شود كه مي زيرا اين كار موجب آزار مسلماناني مي ؛مسجد جايز نيست

هصلَّى  پيامبر اكرم فرايض اهللا را انجام دهند؛  هنگامي كه برخي از  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

نَّ «: را شنيد گفت ها آناندن ديد و صداي قرائت يارانش را در حال نماز خو رَ ْهَ الَ جيَ

مْ يفِ  كُ ضِ عْ يلَ بَ مْ عَ كُ ضُ ـبَعَ راءالْ  )726F1(»ة قِ

 ».برخي ديگر بلند نكنيد، تان را بر برخي از شما قرائت«

اً «: در حديث ديگري آمده است ضَ مْ بَعْ كُ ضُ نَّ بَعْ ذِيَ ؤْ  )727F2(»الَ يُ

 ».دهدبرخي از شما برخي ديگر را آزار ن«

بنابراين هر عملي كه موجب اذيت و آزار نمازگزاران بشود انجـام آن ناجـايز اسـت؛    
را  هـا  آننصيحت من به اولياءاين است كه كودكانشان را با خود به مسجد نبرنـد و   پس

هصلَّى  گونه كه پيامبر همان ا جـ  در آن، راهنمايي كرده راهنمايي كننـد  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

                                                            
ــك « -1 ــا مال ــد  (177(  1/80» موط ــائي در 4/344)، احم ــري«)، نس ــي در 8091»  (الكب ــري«)، بيهق »  الكب

اين حـديث  «گفته است:  )2/265صاحب  (مجمع الزوائد)  ( ضي اللَّه عنْه.ر از حديث بياضي -)4480(
 ).2/265»  (را امام احمد روايت كرده و رجال آن رجال صحيح است

» مسـتدرك «)، حاكم در 4216»  (مصنف«)، عبدالرزاق در 8092»  (الكبري«)، نسائي در 1332ابوداود  ( -2
از -صحيح كرده و امام ذهبي در اين زمينه بـا وي موافـق اسـت.    ). حاكم اين حديث را ت1169( 1/311

 .- رضي اللَّه عنْه حديث ابوسعيد خدري
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هصلَّى  كه ايشان نَاءَ «: فرمودند علَيه وآله وسلَّم اللـَّ وا أبْ رُ مْ  مُ هُ ـوْ بُ ِ ـبْعٍ وَ ارضْ ـالَة لِسَ مْ بِالصّ كَ

 ٍ عِرشْ يْهاَ لَ لَ  )728F1(»عَ

و اگـر   -شوند به خواندن نماز دسـتور دهيـد   كه هفت ساله مي فرزندانتان را هنگامي«
 ».را بزنيد ها آندر ده سالگي  -نخواندند

بـه   هـا  آنكنم كه در مورد كودكاني كه آمدن  طور به اهل مسجد توصيه مي بنده همين
سخت نگيريـد و جـايي را كـه     ها آني صدر داشته باشند و بر  مسجد مشروع است سعه

زيرا هر كس كـه زودتـر جـايي را در    ، كودك به آن سبقت گرفته در اختيار او قرار دهند
پس قرار دادن كودكـان  ، ر است خواه كودك باشد و يا بالغدارت جا حق اختيار بگيرد به آن

 :در جاي مخصوصي از صف و تصرف كردن جاي او ضررهاي زيادي دارد؛ از جمله
چه هر كس كه به چيزي زودتر از ساير مردم برسد به آن حق ، ها آنتضييع حق  -

 .دارتر است
ي  و كينـه  اي بـار بيايـد و هميشـه بغـض     شود كه كودك عقده اين كار باعث مي -

 .كند به دل بگيرد كسي را كه جايش را تصرف مي
 .شود كه كودك از رفتن به مسجد نفرت پيدا كند سبب مي -
مشغول شـوند    جا جمع شده و به بازي  ها در يك شود كه بچه اين كار باعث مي -

سـال قـرار    در صورتي كه اگر در ميان مردم بـزرگ ، و بر اهل مسجد تشويش ايجاد كنند
 .دهند نين حركاتي از خودشان نميبگيرند چ

كه كـودك از جـايش بلنـد كـرده      اند مبني بر اين اما آنچه كه برخي از علما ذكر كرده
قولي مرجوح است؛ ، شود شود و در آخر صف و يا آخرين صف مسجد قرار داده مي مي

ي«اين علما از حديث  الم وَ النُّهَ و األحْ  .  ندا استدالل كرده )729F2(»لِيلِني منكم أولُ

                                                            
حـديث حسـن   «). امـام ترمـذي گفتـه اسـت:     407)، ترمـذي  ( 495)، ابوداود  (2/187،180مسند احمد ( -1

 ).466را تصحيح كرده است ( آلباني در صحيح ابوداود آن». صحيح
 ).432مسلم  ( -2
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 ولي بايد گفت كه فتواي اين علماء مرجوح و معارض با حديثي است كه رسـول اهللا 

هصلَّى  هُ «: در آن فرمودند علَيه وآله وسلَّم اللـَّ بِقْ سْ ْ يَ املَ بَقَ إيلَ مَ نْ سَ ــمَ ـقُّ الْ ـو أحَ هُ ـدٌ فَ يه أحَ

 )730F1(»بِهِ 

نگرفته آن شخص بـدان  هر كس به چيزي سبقت بگيرد كه كسي ديگر به آن سبقت «
 ».دارتر است چيز حق

م( ي حديث استدالل اين دسته از علما بوسيله نكُ يِلِنِي مِ كامل نيست؛ زيرا از اين  ...)لَ

هصلَّى  شود كه رسول اهللا حديث استنباط مي صاحبان عقل و خرد را  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
هصلَّى  به پيشي گرفتن تشويق نموده تا به پيامبر لَّم    اللـَّ سـو ه آلـو ه لَيـنزديـك بشـوند   ع ،

نزديكتـري داشـتند و بـراي حفـظ       ي نسبت به كودكان به فقه و علـم رابطـه   ها آنچون 
هصلَّى  هاي خود از پيامبر ها و شنيده ديده ي  نكتـه . تـر بودنـد   مطمئن علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

ه صلَّى كه پيامبر ديگر اين جـز صـاحبان   ( در اين حديث نفرمود كـه  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
فرمود آنگاه استدالل اين علما بـه جـا    و اگر چنين مي) عقل و خرد به من نزديك نشوند

امر به صاحبان خرد است كه زودتر بياينـد و بـه   ، اي كه در حديث آمده ليكن صيغه، بود
هصلَّى  پيامبر  .نزديك بشوند وآله وسلَّم علَيه اللـَّ

 )9، 2/8( فتاواي اسالميه –شيخ ابن عثيمين 

هصلَّى  حكمت داخل كردن قبر پيامبر] 46[  در مسجد چيست؟ علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

مسلّم است كه دفن اموات در مساجد جـايز نيسـت و هـر مسـجدي كـه در آن       س:
پس با ايـن وجـود حكمـت و    . ندن در آن جايز نيستقبري وجود داشته باشد نماز خوا

هصلَّى  ي قبر پيامبر فلسفه و برخي از ياران ايشـان در مسـجد نبـوي     علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
 تواند باشد؟ چه مي
هصلَّى  از پيامبر ج:  :اند ثابت شده است كه ايشان فرموده علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

                                                            
) و ضــياء 11617،11616،11559»  (الكبــري«). بيهقــي در 814»  (الكبيــر«)، طبرانــي در 3071ابــوداود  ( -1

 ).145(  1/67را حسن قرار داده است.  آن» اإلصابه«). حافظ ابن حجر در 1434»  (المختارة«مقدسي در 
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نَ « عَ ـ اللَّـهُ لَ دَ الْ اجِ سَ مْ مَ بِيَائِهِ نْ بُورَ أَ وا قُ َذُ  اختَّ ارَ النَّصَ ودَ وَ  )731F1(»يَهُ

 ».دادند قبرهاي انبياي خود را مسجد قرار مي ها آن، را لعنت كند، اهللا يهود و نصارا«
حبيبه رضي اهللا  سلمه و ام همچنين از عايشه رضي اهللا عنها روايت شده است كه ام

هصلَّى  در سرزمين حبشه ديده بودند براي رسول اهللا عنهما كليسايي را علَيه وآله  اللـَّ
لَّمسلَّى  رسول اهللا، هايي كه در آن وجود داشت سخن گفتند يادآور شدند و عكس وص

ه مُ «: فرمودند علَيه وآله وسلَّم اللـَّ اتَ فِيهِ ا مَ مٌ إِذَ وْ ئِكَ قَ ـأُولَ الِ الْ بْدُ الصَّ اِلِحُ عَ لُ الصَ جُ حُ أوِ الرَّ

ا دً جِ سْ هِ مَ ِ ربْ ىلَ قَ ا عَ نَوْ ارُ ، بَ َ ئِكَ رشِ ؛ أُولَ رَ وَ وا فِيهِ تِلْكَ الصُّ رُ وَّ صَ ـوَ نْدَ الْ لْقِ عِ  )732F2(»اللَّـهِ خَ

كـرد بـر قبـر او     بنده يا مرد صالحي از ميانشان فوت مي گاهاينها قومي هستند كه هر«
كشيدند؛ اينها نـزد اهللا بـدترين مخلـوق     ا در آن ميساختند و اين تصويرها ر مسجدي مي

 ». هستند
هرضي  در صحيح مسلم از جندب بن عبداهللا : يدگو ميروايت شده است كه  عنْه اللـَّ

هصلَّى  از پيامبر َ  تعاىلإنّ اهللاَّ «: شنيدم كه فرمود علَيه وآله وسلَّم اللـَّ امَ لِيْالَ كَ ينِ خَ َذَ دِ اختَّ  قَ

لِيْالَ  يْمَ خَ َذَ إبْراهِ لِيْالَ ، إختَّ رٍ خَ ابَكْ تُ أبَ َذْ لِيْالَ الختَّ تِيْ خَ نْ أُمَّ ذاً مِ تَّخِ نْتُ مُ وْ كُ لَ ان . وَ نْ كَ أَال و إنَّ مَ

وا  ذُ تَّخِ ؛ أال فَال تَ دَ اجِ سَ يْهمْ مَ احلِ مْ وصَ ر أنِبيَائهِ بُوَ ونَ قُ ذُ تَّخِ انُوا يَ مْ كَ بْلكُ ـقَ اجِ الْ سَ بُورَ مَ ؛ إِينِّ قُ دَ

لِكَ ها آن نْ ذَ مْ عَ  )733F3(»كُ

را  عليـه السـالم   مرا دوست خود قرار داده است همان گونـه كـه ابـراهيم    تعالىاهللا «
ي   دادم قطعـاً ابـوبكر   چنانچه از امتم كسي را دوست قرار مي، دوست خود قرار داد ضـر

ه ز شـما بودنـد قبرهـاي    گمان كساني كه پيش ا دادم؛ بي را دوست خودم قرار مي عنْه اللـَّ
دادند؛ آگاه باشيد كه شـما قبرهـا را مسـجد قـرار      انبيا و صالحين خود را مسجد قرار مي

 ».دارم من شما را از اين عمل باز مي، ندهيد

                                                            
 )529) و مسلم  (1330بخارى  ( -1
 )528) و مسلم  (434بخاري  ( -2
 )532لم  (مس -3
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هرضي  امام مسلم همچنين با سند خود از جابر ي «: روايـت كـرده اسـت    عنْـه  اللـَّ ـَ هنَ

ل اهللاّ وْ سُ ىلَّ  رَ لَ  اللَّـهِ صَ لَّمَ عَ سَ آلِهِ وَ يْهِ  يْهِ وَ لَ بْني عَ أنْ يُ يْهِ وَ لَ دَ عَ عَ قْ أنْ يُ ُ وَ ربْ قَ صَ اْلَ َصَّ  )734F1(»أنْ جيُ

هصلَّى  رسول اهللا« از گچ كاري قبر و نشستن و بناي ساختمان بر  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
 ».  آن منع كرده است

اند به تحريم مسجد قـرار   د شدهاين احاديث و تمام احاديثي كه در اين خصوص وار
ساختن گنبـد بـر   ، اين احاديث همچنين به تحريم بناي ساختمان. دادن قبور اشاره دارند

كـه ايـن اعمـال از اسـباب شـرك و       كنند؛ بـراي ايـن   داللت مي ها آنكاري بر  قبور و گچ
ه كه در گذشته و حال چنين اتفـاقي افتـاد   شود كما اين پرستش صاحبان قبر محسوب مي

ـه صلَّى  پس بر مسلمان جايز است كه در هر مكاني از آنچه پيامبر، است ه    اللـَّ آلـو ه لَيـع
لَّمسفريـب  ، شـوند  كه اكثريت عملي را مرتكب مي از اين .از آن نهي كرده پرهيز نمايند و

زنـد و   ي مؤمن است كه هر جا آن را بيابد بـه آن چنـگ مـي    چون حق گمشده، نخورند
 .ق با داليل از كتاب و سنت قابل تشخيص است نه با آرا و اعمال مردممسلماً ح

هصلَّى  محمد  لَّم   اللـَّ سـو ه آلـو هلَيدر مسـجد دفـن   ) ابـوبكر و عمـر  ( و دو يـارش  ع
بلكه در اتاق عايشه رضي اهللا عنها مدفون هسـتند؛ لـيكن هنگـامي كـه مسـجد       ؛اند نشده

ي عايشه رضي اهللا عنها در پايان  توسعه داده شد حجرهنبوي در زمان وليد بن عبدالملك 
ايـن عمـل در حكـم دفـن در مسـجد بـه حسـاب        . قرن اول در مسجد داخل كرده شـد 

هصلَّى  آيد؛ زيرا رسول اهللا نمي و يارانش به زمين مسجد انتقـال داده   علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
بدين ترتيـب هـيچ كـس    . خل كرده شدبلكه حجره به علت توسعه در مسجد دا ؛نشدند

تواند از اين عمل براي جواز دفن ميت در مسـجد و بنـاي سـاختمان بـر روي قبـر       نمي
تواند حجتي در برابـر مخالفـت بـا سـنت      استدالل نمايد و عمل وليد بن عبدالملك نمي

هصلَّى  رسول اهللا  .باشد علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

 )338، 4/337( عةفتاوا و مقاالت متنو مجموع –شيخ ابن باز 

                                                            
 )970مسلم  ( -1
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 حكم نماز خواندن در مسجدي كه در آن قبر وجود دارد] 47[

 آيا در مسجدي كه در آن قبر وجود دارد نماز خواندن درست است؟: 1س
قبر وجود دارد نماز خواندن جايز نيست و واجـب اسـت    ها آنمساجدي كه در : 1ج

ه بــه گورســتان عمــومي منتقــل شــود و ي مــردهــا آنكــه آن قبــر نــبش شــده و اســتخو
جايز نيست كه در مسجد قبري بـاقي بمانـد و   . ي هر قبري جداگانه قبر شودها آناستخو

 زيـرا پيـامبر اكـرم   ، در اين ميان هيچ فرقي بين قبور اولياء و ساير مردگان وجـود نـدارد  
هصلَّى  را از آن بر حـذر اشـته اسـت و     از اين كار منع كرده و امتش علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

از ايشـان ثابـت شـده كـه     ، را به همين سبب مورد لعن و نفرين قـرار داد ، يهود و نصارا

نَ «: اند فرموده عَ ـ اللَّـهُ لَ دَ الْ اجِ سَ مْ مَ بِيَائِهِ نْ بُورَ أَ وا قُ َذُ  اختَّ ارَ النَّصَ ودَ وَ  )735F1(»يَهُ

انبيـاي خـويش را مسـجد قـرار     قبـور   هـا  آننفرين اهللا بر يهود و نصارا بـاد چـون   «
 ».  دادند مي

هصلَّى  پيامبر: يدگو ميعايشه رضي اهللا عنها  با اين گفتار امتش را  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
 )736F2(.داشت از عمل يهود و نصارا بر حذر مي

را در حبشه ديده بودنـد و در    اي كه آن كه ام سلمه و ام حبيبه در مورد كنيسه هنگامي
هصلَّى  آن عكس وجود داشت با پيامبر  رسـول اهللا ، صـحبت كردنـد   علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

هصلَّى  مُ «: گفت ها آنبه  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ يهِ ـاتَ فـِ ا مَ مٌ إِذَ وْ ئِكَ قَ ــأُولَ ـالِحُ أوِ الْ بْدُ الصَّ عَ

هِ  ِ ربْ ىلَ قَ ا عَ نَوْ اِلِحُ بَ لُ الصَ جُ ا الرَّ دً جِ سْ ارُ ، مَ َ ئِـكَ رشِ ؛ أُولَ رَ وَ وا فِيهِ تِلْكَ الصُّ رُ وَّ صَ ــوَ دَ الْ نـْ لْقِ عِ خَ

 )737F3(»اللَّـهِ 

ي صـالح يـا مـرد صـالحي از ميانشـان فـوت        اينها قومي هستند كه هنگامي كه بنده«
كشـيدند؛ اينهـا    سـاختند و تصـوير او را بـر ديـوار آن مـي      كرد بر قبر او مسجدي مي مي

 »نزد اهللا هستند بدترين مخلوق
                                                            

 تخريج اين حديث در فتواي سابق گذشت. -1
 ).531) و مسلم  (436،435بخاري  ( -2

 ).528) و مسلم  (434بخاري  ( -3
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بِيَائهم وَ «: در حديث ديگري آمده است بُورَ أنْ ون قُ ذِ تِّخِ انُوا يَ مْ كَ بلَكُ انَ قَ نْ كَ أالَ و أنِّ مَ

ذوا  تَّخِ ؛ أالَ فَالَ تَ دَ اجِ سَ مْ مَ ْيهِ احلِ دَ إينِّ الْـصَ اجِ سَ بُورِ مَ نْ ذلكها آنقُ مْ عَ  )738F1(»كُ

هاي انبياء و افراد صالحِ خـود را مسـجد   كه پيش از شما بودند قبر آگاه باشيد كساني«
دادند؛ آگاه باشيد قبرها را مسـجد قـرار ندهيـد و مـن شـما را از ايـن كـار بـاز          قرار مي

 ».دارم مي
مشخص است هر كس كه نزد قبري نماز بخواند و يا بر آن مسجدي بسازد اين عمل 

واجـب اسـت كـه    شود كه او آن قبر را مسجد قرار داده است؛ پس  بدين معني تلقي مي
هصلَّى  قبرها از مساجد دور و جدا كرده شوند و به اطاعت از پيامبر  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

بر سازندگان مسـجد بـر قبرهـا صـادر      تعالىو بخاطر در امن ماندن از نفريني كه از اهللا 
كه در آن قبر در مسجدي  انسانشده نبايد هيچ قبري در مسجد قرار داده شود؛ زيرا اگر 

وجود دارد نماز بخواند شيطان رفته رفته عبادت مرده را براي او آراسـته سـاخته و او را   
سازد و در نتيجه مرتكـب شـرك اكبـر     نماز و سجده كردن آن ميت وادار مي، به استغاثه

تواند باشد كه عمـل مـذكور از اعمـال     اين مي، علت ديگر براي تحريم اين كار، شود مي
مخالفـت نمـوده و از راه و عمـل     هـا  آنصارا است و بر ما واجب است كـه بـا   يهود و ن

 .دوري جوييم ها آنزشت 
جا بنـا   اي وجود داشته باشد و سپس مسجدي در آن ليكن اگر در جايي قبرهاي كهنه 

كه  كرده بشود منْ باب سد ذرائع و قطع اسباب شرك بايد آن قبرها را از بين برد كما اين
 . اند ا گفتهعلما همين ر

 ).388، 5/389( مجموع فتاوا و مقاالت گوناگون -شيخ ابن باز
 نماز خواندن در مسجدي كه در آن قبري وجود دارد چطور است؟: 2س
نماز خواندن در آن حرام اسـت و  ، اگر اين مسجد بر روي قبر ساخته شده است: 2ج

هصلَّى  انهدام آن واجب است؛ زيرا رسول اهللا ـ  اللـَّ لَيع  لَّم سـو ه آلـو را ، يهـود و نصـارا   ه
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داد و از ايـن   دادند مـورد لعـن قـرار مـي     كه قبور انبياي خود را مسجد قرار مي بدليل اين
 .داشت طريق امتش را از عمل آنان بر حذر مي

جا دفن كننـد   چه مسجد جلوتر از قبر ساخته شد و سپس شخصي را در آن ولي چنان
قبـر را از مسـجد بيـرون كـرده و مـرده را در قبرسـتان       در اين صورت واجب است كه 

جا دفن كنند و نبش قبر در چنين حالتي بدون اشكال اسـت چـون    عمومي ببرند و در آن
جا مشروع نبوده است چه مسجد محل دفـن   در مكاني دفن شده كه اصالً دفن آن در آن

 .باشد اموات نمي
خته شده جـايز اسـت بـه شـرط     نماز خواندن در مسجدي كه جلوتر از قبر سا! آري

لَّى   زيرا رسـول اهللا ، كه قبر در قسمت قبله نباشد آن صـ ـه لَّم    اللـَّ سـو ه آلـو ه لَيـاز نمـاز   ع
 )739F1(.خواندن بسوي قبور منع كرده است

در صورتي كه نبش قبر ممكـن نباشـد بايـد آن قسـمت از ديـوار مسـجد را منهـدم        
 ).وار را بسازندو سپس دي( ساخته و قبر را بيرون كنند

 ).234، 2/235( مجموع فتاوا و رسائل -شيخ ابن عثيمين

 رد؟دا ميگزار چه حك در جلوي نماز) دان آتش( گذاشتن منقل بخور] 48[

 رد؟دا ميقرار دادن منقل بخور در جلوي نمازگزار در مسجد چه حك س:

هت آن فتـوا  اشكالي ندارد و اين كار در حكم استقبال آتش كه برخي فقها به كرا ج:
اند  اند داخل نيست؛ زيرا كساني كه به كراهت استقبال و جلو گذاشتن آتش فتوا داده داده

انـد و مجوسـيان آتـش را بـه ايـن       بيان كرده، را تشبه با مجوس در عبادت آتش علت آن
كنند بنـابراين قـرار دادن مجمـر و منقـل بخـور و همچنـين گذاشـتن         شكل عبادت نمي

 .جلوي نمازگزار هيچ اشكالي ندارد خصوصاً در جلوي مقتديان هاي برقي در بخاري

 ).89، 2/90(، )5( ةكتاب الدعو -شيخ ابن عثيمين

 حكم نماز خواندن با كفش در مسجد] 49[

                                                            
 ».نماز نخوانيد ها آنبر روي قبور ننشينيد و بسوي «) به لفظ 973مسلم  ( -1
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در مسـجد  ) و فـرش ( رد؟ آيا وجـود سـجاده  دا مينماز خواندن با كفش چه حك س:
 مانع جواز نماز با كفش است؟

هرضي  وع و جايز است و همان گونه كه انسنماز خواندن با كفش مشر ج:  عنْـه  اللـَّ
هصلَّى  رسول اهللا( :روايت كرده است  )740F1()با كفش نماز خوانده است علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
هرضي  شداد بن انس هصلَّى  روايت كرده كه رسول اهللا عنْه اللـَّ لَّم   اللـَّ سـو ه آلـو هلَيع 

وا «: رموده استف الِفُ ـخَ مْ الْ افِهِ فَ ال خِ مْ وَ اهلِِ ْ نَعِ لُّونَ يفِ ُمْ ال يُصَ إِهنَّ ودَ فَ  )741F2(»يَهُ

 ».خوانند هايشان نماز نمي با كفش و موزه ها آنبا يهود مخالفت كنيد چون «
ليكن آنچه مهم است و خيلي از مـردم  ، اما سجاده مانع نماز خواندن با كفش نيست 

و ايـن بـرخالف   ، كنند نگاه كردن كفش قبل از دخول بـه مسـجد اسـت    از آن غفلت مي
هصلَّى  ي پيامبر اكرم فرموده  .است علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

هصلَّى ايشان  إِنْ إ«: فرمايد مي علَيه وآله وسلَّم اللـَّ ؛ فَ يَنْظُرْ لْ دِ فَ جِ مْ إيلَ اْملَسْ كُ دُ اءَ أحَ ذا جَ

ْ نَ  أي يفِ امَ رَ لِّ فِيْهِ يُصَ لْ هُ وَ حْ سَ يَمْ لْ راً أوْ أذيً فَ ذَ يْهِ قَ لَ  )742F3(»عْ

هـايش نجاسـتي    آيد بايد نگاه بكند؛ اگر در كفش هرگاه يكي از شما به مسجدي مي«
 ».نماز بخواند ها آنببيند بايد آن را پاك كند و سپس با 

رري اگر مردم به حديث مذكور عمل كنند نمـاز خوانـدن بـا كفـش بـر سـجاده ضـ       
 .نخواهد داشت

 )12/387( مجموع فتاوا و رسايل –شيخ ابن عثيمين 

آيا مضاعف بودن ثواب نماز مخصوص براي مسجد كعبه است يا ديگر مساجد حرم را ] 50[
 شود؟ نيز شامل مي

                                                            
 .)555) و مسلم  (5850، 386بخاري  ( -1
)، حاكم اين حديث را صحيح 956) (1/260)، حاكم  (2186)، ابن حبان  (3480)، بزار  (652ابوداود  ( -2

 قرارداده و ذهبي در اين زمينه با وي موافق است.
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 آيا ساير مساجد مكه در ثواب مانند مسجد الحرام هستند؟ س:

بلكه مضاعف بودن ، حرام نيستندمانند مسجدال  خير؛ مساجد مكه در اجر و ثواب ج:
ثواب نماز اختصاص به مسجد كعبه دارد كه بيت قديم و قسمت توسعه يافته را شامل 

هصلَّى  بدليل گفتار رسول اهللا، شود مي لُ « علَيه وآله وسلَّم اللـَّ صالةٌ يف مسجدي هذا أفْضَ

بَ  عْ دَ الكَ جِ سْ واهُ إالّ مَ الَةٍ فيْام سِ نْ ألف صَ   )743F1(»ةمِ

كـه در مسـجدي ديگـر    ، خواندن يك نماز در مسجد من بهتر است از هزار نمـازي «
كه ثواب نماز آن از نماز خواندن در مسـجد مـن نيـز    ( خوانده بشود به جز مسجدالحرام

 )».بيشتر است
باشد؛ كما  پس اين حكم مخصوص مسجد كعبه است و مسلم است كه كعبه يكي مي

باشد و  جدالنبي است مخصوص مسجد كعبه نيز ميكه اين تفضيل مخصوص مس اين

هصلَّى  دليل آن حديثي است كه رسول اهللا ال «: در آن فرموده است علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

دَ  اجِ سَ ةِ مَ الُ إِالَّ إِىلَ ثَالثَ حَ دُّ الرِّ ـ: تُشَ دِ الْ جِ سْ ـمَ امِ الْ رَ ي هذا، حَ دِ جِ سْ مَ دِ األَقْىصَ ، وَ جِ سْ مَ   )744F2(.»وَ

جز به سـوي  ) شود و بار و بنه بسته نمي( شود به سوي هيچ مسجدي قصد سفر نمي«
 ».مسجد من و مسجد أقصي، مسجدالحرام

قصـد سـفر   ) غير از مسـجدالحرام ( مسلم است اگر به سوي مسجدي از مساجد مكه
بنـابراين حكـم مضـاعف بـودن ثـواب      . ايـم  كنيم عملي نامشروع و ممنوع را انجـام داده 

ه مكاني است كه قصد سفر و شد رحال به آن جايز باشد؛ ليكن نمـاز خوانـدن   مختص ب
ي حل و خارج از حرم  در ساير مساجد مكه خصوصاً در حرم از نماز خواندن در منطقه

هصلَّى  كه رسول اهللا به دليل اين، بهتر است كه در حديبيه رحل  وقتي علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
حـال  ، خواند كه متعلق به حـرم بـود   آن قسمت از حديبيه نمازش را مي اقامت افكند در

چـون  ( كه ايشان در آن قسمت از حديبيه اقامت گزيده بود كـه متعلـق بـه حـل بـود      آن
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قسمتي از حديبيه در حرم و قسمت ديگر آن در حل و خـارج از سـرزمين حـرم واقـع     
 ).  بود

ضل است ولي در بيشتر بودن ثواب ي اين است كه نماز خواندن در حرم أف اين نشانه
 .مانند مسجدالحرام نيست

﴿ ي آيه: اي بگويد اگر گوينده              

         ﴾ :۱[اإلسراء[ 

 »برد مسجداالقصي به مسجدالحرام از هنگام شب را اش بنده كه ذاتي است پاك«
هصلَّى  كه پيامبر حال آن، دهيد را چگونه جواب مي لَّم  اللـَّ سـو هآلو هلَياز مكـه و از   ع

 .به اسراء برده شد) رضي اهللا عنها( هاني ي ام خانه
ـه صلَّى  پاسخ اين است كه در روايتي از صحيح بخاري به اثبات رسيده كه ايشان  اللـَّ

هآلو هلَيع لَّمسآتٍ «: از مقام حجر به اسراء برده شد و ْ رِ أتاينِ جْ ا نائمٌ يف احلِ ينَا أنَ  )745F1(»بَ

 ...»خواب بودم كسي به نزدم آمد» حجر«در آن هنگام كه در «
بنابراين منظور از حديثي كه در آن اسـراي پيـامبر از    .حجر داخل مسجدالحرام است

ابتداي اسـراء   -در صورت صحت اين روايت -ذكر شده) رضي اهللا عنها( هاني ي ام خانه
هـاني از خـواب    ي ام است كه انتهاي آن از حجر شروع شده است؛ گويا ايشان در خانـه 

 .جا به اسراء برده شده است بيدار كرده شد و سپس در حجر به خواب رفته و از آن
 ).12/395( مجموع فتاوا و رسائل -شيخ ابن عثيمين
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 هاي نماز تنوافل و سن



 

 حكم ستره براي نمازگزار] 51[

كنم كه در مسجد بـه هنگـام نمـاز     را مشاهده مي آموزگاران)( برخي از مرشدين س:
اينها . شود دهند كه طول آن تقريباً نيم متر مي اي از چوب را در جلوي خود قرار مي ستره

اگـر در  : يمگـو  ميان به آن، شود يند هر كس كه اين كار را انجام ندهد گناهكار ميگو مي
 .اين چيز حتماً الزم است: يندگو ميجايي ستره نيافتم چه كار كنم؟ 

مسـجد و غيرمسـجد   ، فرض و نفل، گذاشتن ستره به هنگام نماز در حضر و سفر ج:
هصلَّى  چون حديث رسول اهللا، سنت است در اين زمينه به صـورت   علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

ا« :عام آمده است نْهَ نُ مِ يَدْ لْ ةٍ وَ َ لِّ إيل سرتْ يُصَ لْ مْ فَ كُ دُ يلّ اَحَ ا صَ  )746F1(»إذَ

بايـد رو بـه سـتره نمـاز بخوانـد و بـه آن       ، يكي از شما خواست نماز بخواند هرگاه«
 ».نزديك شود

كه بخاري و  دليل ديگر اين. اين حديث را ابوداود با سندي نيكو روايت كرده است

هالرضي  مسلم از ابوجحيفه ىلَّ  أَنَّ النَّبِيَّ «: اند روايت كرده عنْه لـَّ لَّمَ  اللَّـهِ صَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ  عَ

هْ  تْ لَ كِزَ ـرُ هِ الْ يْ دَ َ يَ رُّ بَنيْ مُ ِ يَ تَنيْ عَ كْ رَ رَ يلَّ الظّهْ م وَ صَ دَّ تَقَ ة فَ نْزَ ـعَ رُ وَ الْ امِ ـحَ نَعُ الْ مْ لْبُ الَ يُ  )747F2(»كَ

و ايشان جلو رفت و نماز ظهـر  ، نصب كرده شد) قبلهدر جهت ( اي براي پيامبر نيزه«
كردنـد و   آمـد مـي   و ديدم كـه االغ و سـگ از پشـت آن نيـزه رفـت     ، را دو ركعت خواند

 ».شدند جلوگيري نمي
هرضي  همچنين امام مسلم با سند خود از طلحه بن عبيداهللا كنـد   روايـت مـي   عنْه اللـَّ

هصلَّى  كه رسول اهللا ثْـل «: فرموده است ه وآله وسلَّمعلَي اللـَّ ـهِ مِ يْ دَ َ يَ مْ بَـنيْ كُ ـدُ عَ أحَ ضَ ا وَ إذَ

لِّ  يُصَ لْ لِ فَ حْ رةِ الرَّ خِّ ؤَ لِكَ ، مُ راءَ ذَ رَّ وَ نْ مَ بَالُ مَ اليُ  )748F3(»وَ

                                                            
). حاكم حديث مذكور را صحيح 922(  1/252)، حاكم954)، ابن ماجه  (749)، نسايي  (698أبوداود  ( -1
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هرگاه يكي از شما به اندازه چوب عقبي پاالن شـتر را در جلـوي خـود قـرار دهـد      «

 ».كند توجه ننمايد ن سوي آن عبور مينمازش را بخواند و به كسي كه از آ
ي   ي كـرام  براي نمازگزار همچينن سنت است كه به ستره نزديك شود و صحابه ضـر

ه گرفتنـد   هاي مسجد سبقت مـي  پس از تمام شدن نماز جماعت به سوي ستون عنْهم اللـَّ
در حضـر و در  اين كـار را   ها آن، ايستاده و نماز سنت و نفل را بخوانند ها آنتا روبروي 

در مسجد چوب يا چيز ديگـري را   ها آنولي به اثبات نرسيده كه ، دادند مسجد انجام مي
هـاي مسـجد نمـاز     بلكه بـه سـوي ديـوار و سـتون    ، گاهشان نصب كنند روبروي سجده

پس نبايد در مورد نصب چوب تكليف به خرج داد چـون شـريعت اسـالم    ، خواندند مي
 .كه مغلوب آن شده است ي نكرده مگر اينساده است و هيچ كس با دين سخت

كه ثابت شده است كه  به دليل اين، امر به ستره براي استحباب است نه براي وجوب 
هصلَّى  رسول اهللا در  )749F1(.در مني در سـمت غيـر ديـوار نمـاز خوانـد      علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

 .حديث وارد نشده كه ايشان در آن جا ستره گرفته باشد
 اللَّـهرضي  ابوداود و نسايي از حديث ابن عباس، دليل ديگر اين است كه امام احمد 

نْهولُ اهللا«: اند روايت كرده ع سُ يلّ رَ ىلَّ  صَ لَّمَ  اللَّـهِ صَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ هِ  عَ يْ دَ َ يَ يْسَ بَنيْ لَ اءِ وَ يفِ فَضَ

ئٌ   )750F2(»شَ

هصلَّى  رسول اهللا« در فضايي نماز خواند كه روبروي ايشان هـيچ   ه وسلَّمعلَيه وآل اللـَّ
 ».چيزي نبود

 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وباهللا التوفيق

                                                            
 )504) اين الفاظ از بخاري است. مسلم  (861، 493، 76بخاري  ( -1
)، بيهقـي  12728(  12/149» الكبيـر «) و 3098»  (االوسط«)، طبراني در 2601علي  ()، ابوي1/224احمد  ( -2

) گفتـه اسـت:   2/63. صاجب مجمع الزوائـد  ( رضي اللَّه عنْه ) از حديث ابن عباس3294»  (الكبري«در 
و أخرجه بنحوه من حديث الفضل بن  ».باشد است كه ضعيف مي ةدر سند اين حديث حجاج بن أرطا«

ــ ــه اسعب ــه عنْ ــي اللَّ ضــوداود (1/212،211: أحمــد  ( ر ــويعلي  (718) و أب ) و البيهقــي فــي 6726) و أب
 2/347» تقريب األسانيد«و حسنه العراقي في  1/369) و الدارقطني 3323،3322»  (الكبري«
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 )77، 7/76( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 قطع نمازهاي سنت و نفل به هنگام شروع نماز فرض] 52[

يـد و بـه محـض    گو مـي داي سنت تكبير شود و براي ا فردي به مسجد داخل مي س:
آيا اين فـرد نمـازش را قطـع كنـد يـا      ... شود گفتن تكبير براي نماز فرض اقامه گفته مي

 .كه آن را به اتمام برساند؟ اميدوارم اين مسئله را توضيح بفرماييد اين
هرگاه براي نماز فرض اقامه گفته شد در حالي كه بعضي از افراد جماعت  ج:

اينها بايد نمازشان را قطع كرده و ، ن تحية المسجد يا سنت راتبه هستندمشغول خواند
هصلَّى  براي نماز فرض اقدام كنند؛ چون رسول اهللا  :فرموده است علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

الةُ فالصالة إالّ املكتوبة« تِ الصّ يْمَ ا أقُ   )751F1(»إذَ

 ».آن جايز نيستهرگاه نماز فرض اقامه شد هيچ نمازي غير از «
تواند نمازش را با اختصار به اتمام  اند كه اين شخص مي برخي از علما فتوا داده

 ﴿ :فرموده است تعالىبرساند چون اهللا                

        ﴾ :۳۳[حممد[  

 »ايد از اهللا و پيامبر فرمان ببريد و اعمالتان را باطل نكنيد ساني كه ايمان آوردهاي ك«
كنند كه نمازش را بعـد از گفـتن    اين عده از علما حديث مذكور را حمل بر كسي مي

 .اقامه شروع كند
زيـرا حـديث مـذكور هـر دو حـال را      ، ولي فتواي درست همان فتواي نخست است

، كننـد  گري وجود دارد كه بر عام بودن اين حكم داللت مـي شود و احاديث دي شامل مي
هصلَّى  آيد كه رسول اهللا همچنين از اين احاديث بر مي لَّم  اللـَّ سـو هآلو هلَيزمـاني ايـن    ع

گفـت در حـال نمـاز     گفتار را ايراد فرمودند كه شخص را در حالي كه مـؤذن اقامـه مـي   
 .خواندن مشاهده كرد

                                                            
 )710مسلم  ( -1
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شـود و بـا    خاص بر عام مقدم مـي ، مه عام است و حديث خاص استي كري اما آيه 

كه اين مطلب از اصول فقه و مصـطلح الحـديث    خورد؛ كما اين خاص عام تخصيص مي
ليكن اگر اين شخص ركوع دوم را بـه انجـام رسـانيده اشـكالي     . شود بخوبي فهميده مي

ه و كمتر از يـك ركعـت   ندارد كه نمازش را به اتمام برساند چون نمازش به پايان رسيد
 .باقي مانده است

 )11/392( مجموع فتاوا و مقاالت متنوعه –شيخ ابن باز 

 ي استراحت حكم جلسه] 53[

ي استراحت به هنگـام برخاسـتن از ركعـت اول بـراي ركعـت دوم و يـا        جلسه س:
 رد؟دا ميبرخاستن از ركعت سوم براي ركعت چهارم چه حك

 آيا واجب است يا سنت مؤكده؟
ي دوم ركعـت   كه نشستن بعد از برخاستن از سـجده  علما اتفاق نظر دارند بر اين ج:

اول و ركعت سوم و قبل از برخاستن بـراي ركعـت دوم و چهـارم از واجبـات نمـاز و      
باشد  علما اختالف دارند كه آيا اصالً اين عمل در نماز سنت مي. هاي مؤكده نيست سنت

بيماري و ، ساني انجام دهند كه به علت پا به سن بودنكه اين عمل را تنها ك يا نه؟ يا اين
 اضافه وزن بدان نيازمند باشند؟

اند و يكي  امام شافعي رحمه اهللا و جمعي از علماي اهل حديث آن را سنت دانسته -
به دليل حـديثي كـه بخـاري و اصـحاب سـنن از      ، از فتواهاي امام احمد نيز همين است

هرضي  مالك بن حويرث يَّ «: اند روايت كرده عنْه اللـَّ أَ النَّبـِ هُ رَ ـىلَّ  إنَّ هِ  اللَّــهِ صَ آلـِ يْـهِ وَ لَ عَ

لَّمَ  سَ التِهِ  وَ نْ صَ رٍ مِ تْ انَ يفِ وِ ا كَ إِذَ ا، ؛ فَ دً اعِ يَ قَ تَوِ سْ تَّى يَ ضْ حَ نْهَ ْ يَ  )752F1(»ملَ

هصلَّى  پيامبر« تـا   شـد  مـي بلنـد ن  دفـر هاي  را ديدم كه در ركعت علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
 ».نشست كه كامالً مي اين

                                                            
 )823بخاري  ( -1
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انـد و همـين    از جمله ابوحنيفه و مالك رحمهما اهللا آن را سنت ندانسـته ، اكثر علما -
روش استدالل اين علما بدين صـورت  . فتواهاي امام احمد رحمه اهللاز  است يكي ديگر

لَّى   ي نماز رسول اهللا فرمايند احاديثي كه درباره است كه مي اصـ ـه لَّم    للـَّ سـو ه آلـو ه لَيـع 
ي دوم به ميان نيامـده   ذكري از جلسه استراحت و نشستن بعد از سجده ها آناند در  آمده
هرضي  اين بزرگواران حديث مالك بن حويرث. است كننـد   را چنين تاويـل مـي   عنْه اللـَّ

هصلَّى  كه احتمال دارد پيامبر اكرم لَّم  علَيه وآله اللـَّ سـايـن عمـل را در آخـر حيـات و      و
 ...كه پا به سن شد انجام داد و زماني
 ي دوم از علما بين احاديث جمع نموده و قائل هستند كه نشسـتن رسـول اهللا   دسته -

هصلَّى  عمـل  ، بنـابراين ، حمل به وقـت حاجـت و ضـرورت اسـت     علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
 .ع و در غير آن مشروع نيستمذكور بهنگام ضرورت مشرو

آيد اين است كه اين عمل مستحب است و ذكر  چه كه از ظاهر احاديث برمي ولي آن
كند بلكه بر عدم وجوب آن داللت  نشدن آن در احاديث داللت بر عدم استجاب آن نمي

 .دارد

 كند: دو چيز بر مستحب بودن عمل مذكور داللت مي
دهنـد تـا بـراي امـتش      فعلي را انجـام مـي   اصل در فعل پيامبر اينست كه ايشان -1

 .مشروع بشود
وارد شده كه در  عنْه اللَّـهرضي  ميد ساعديحثبوت اين جلسه در حديث ابو -2

الَةَ النبي«: آن چنين آمده است فَ صَ صَ ىلَّ  أنّه وَ لَّمَ  اللَّـهِ صَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ نَ  عَ ة مِ َ رشْ ْ عَ يفِ

ةِ  حابَ هُ يف ذلكفَ ) عنهم اهللا ريض( الصّ وْ دَّ قُ  )753F1(»صَ

ـه صلَّى  صفت نماز پيامبر) ابوحميد ساعدي( « لَّم    اللـَّ سـو ه آلـو ه لَيـرا در ميـان ده   ع
هرضي صحابه   ».تصديقش نمودند ها آني  بيان كرد كه همه عنْهم اللـَّ

                                                            
ــوداود  (5/424مســند احمــد  ( -1 ــن ماجــه  ( ).305،304)، ترمــذي  (963،730) و أب ــان  1061اب ــن حب )، اب

 را در صحيح ابوداود صحيح دانسته است. ) آلباني آن1865-1867-1874(
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 )268، 1/269( فتاواي اسالميه -انجمن دايمي

 روي مصحف در تراويح ماه رمضانحكم قرآن خواندن امام از ] 54[

كه اولين بار بود در اين منطقه نمـاز  ) حائل( ي در ماه مبارك رمضان و در منطقه س:
مالحظه كردم كه امام يـك جلـد قـرآن در دسـت گرفتـه و از روي آن       .تراويح خواندم

اويح دهد و اين كار را تا پايان نماز تـر  را در كنار خود قرار مي كند و سپس آن قرائت مي
ي آخـر رمضـان    هـاي دهـه   كه اين عمل را در نماز تهجد در شب كما اين، كند تكرار مي
چـون ايـن پديـده در تمـام     ، اين عمل نظر بنده را بخود جلب كرده اسـت . هد انجام مي

ي منـوره مشـاهده    ولي بنده چنين عملي را در مدينه، رواج دارد) حائل( ي مساجد منطقه
خوانـدم چنـين چيـزي     ذشته كه در مدينه منوره نماز تراويح مـي مثالً در سال گ، ام نكرده
 .نديدم

 :هم اكنون آنچه كه ذهنم را به خود مشغول كرده اين است كه
هصلَّى  آيا چنين عملي در زمان پيامبر -  رواج داشته است؟ علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

صـحابه و تـابعين آن را    آيا اين عمل در شمار بدعاتي قرار ندارد كه هيچ يكـي از  -
 .اند انجام نداده

هـاي كـوچكي را كـه حفـظ دارد      آيا به جاي اين عمل بهتر نيست كه امام سـوره  -
 .بخواند

قصد امام از اين عمل ختم قرآن است كه هر شب يك جزء از كالم اهللا را قرائـت   -
لَّى   اهللا چنانچه اين عمل جايز است لطفاَ دليل آنرا از كتاب اهللا و سنت رسـول ، كند مي صـ

ه  بيان كنيد؟ علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

در قيام رمضان خواندن قرآن از روي مصحف بدون اشـكال اسـت چـون از ايـن      ج:
اهللا از  شنوند و داليـل شـرعي كتـاب اهللا و سـنت رسـول      طريق مقتديان تمام قرآن را مي

ام است و قرائـت قـرآن را   مشروعيت قرائت قرآن در نماز حكايت دارند و اين داليل ع
 .  شود در نماز چه از حفظ و چه از روي مصحف شامل مي
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هرضي  المؤمنين عائشه ثابت شده كه ام ا  اللـَّ نْهـذكـوان ( اش ي آزاد شـده  بـه بـرده   ع (
دستور داد تا او را در قيام رمضان امامت دهد و ذكوان در نمـاز از روي مصـحف قـرآن    

 )754F1(.خواند مي
 ).309( ص. ها و نصائح يادآوري، از كتاب فتاوا -شيخ ابن باز

 گيرد  بدعاتي كه در اثناي نماز تراويح انجام مي] 55[

گيـرد   نزد ما اختالف شديدي بخاطر بدعاتي كه به هنگام نماز تراويح انجـام مـي   س:

ــصـالَة «: يندگو ميبرخي از مردم به وقت شروع نماز تراويح . وجود دارد مالْ ـابكُ يَامِ اثَ  قِ

: ينـد گو مـي و پس از خواندن دو ركعت بلند شده و همراه با امـام بـا صـداي بلنـد      »اهللاُ

نا حممد« يلَ سيِّدِ لَّمْ عَ لِّ و سَ مَّ صَ اينها پس از آن كه از خواندن دو ركعـت دوم فـارغ    ».اللّهُ

خوانند و پس از پايـان نمـاز    هاي اخالص و معوذتين را با صداي بلند مي شوند سوره مي
 .خوانند ها را به همين شكل مي ح تا سه بار اين سورهتراوي

در ، دهيد در حديث وارد نشـده  ئيم؛ عملي كه انجام ميگو ميكه به اين مردم  هنگامي
بفرمائيد كـه آيـا در ديـن اسـالم     . اين عمل نيك و بدعتي حسنه است: يندگو ميجواب 

خواندن اين سـنت  همچنين توضيح دهيد كه روش . چيزي بنام بدعت حسنه وجود دارد
 !به شما پاداش نيكو دهد تعالىچگونه است؟ اهللا 

م اهللاُالْـصالَة «گفتن  ج: ابكُ يَامِ اثَ نا حممد«و » قِ يلَ سيِّدِ لّمْ عَ لِّ و سَ مَّ صَ با آواز بلنـد   »اللّهُ

همـة اينهـا    ، هـاي اخـالص و معـوذتين    توسط امام و مقتديان و همچنين خواندن سـوره 
 .بدعت است

هصلَّى  براز پيام  ثَ يفِ «: اند ثابت شده كه ايشان فرموده علَيه وآله وسلَّم اللـَّ دَ نْ أحْ مَ

دٌّ  وَ رَ هُ نْهُ فَ يسَ مِ ا لَ ذا مَ ا هَ نَ رِ   )755F2(»أمْ

 ».چيز مردود است هر كس چيزي را در دين ما ايجاد كند كه از دين ما نيست آن«
                                                            

 )691العبد و المولي.بعد  ( مة، باب امامةو االما عةبخاري. كتاب الجما -1
 ).1718) و مسلم  (2697بخاري  ( -2
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هصلَّى  رسول اهللا ، أمـا بعـد«: فرمـود  هاي نماز جمعه مي در خطبه وسلَّم علَيه وآله اللـَّ

 َ ريْ أنّ خَ ـفَ ديثِ كِتابُ اهللاِالْ ُ ، حَ ريْ ـو خَ ي حممدالْ دَ ي هُ دَ ا، هُ اهتُ ثَ ْدَ ُّ األمورِ حمُ ـةٍ ، و رشَ عَ لُّ بِدْ وَ كُ

ةٌ  الَلَ  )756F1(»ضَ

ـه صلَّى  رهنمون محمد، كتاب اهللا و بهترين رهنمون، بهترين گفتار! اما بعد« ه   اللـَّ لَيـع
لَّمسو هآلشـوند و هـر بـدعتي     اموري است كه در دين ايجاد مـي ، است و بدترين امور و

 ».موجب گمراهي است
شود كه بدعت هر چه باشد موجب گمراهي است و در اسالم  بدين ترتيب معلوم مي

 .ندارد چيزي به نام بدعت حسنه وجود
 ا محمد وآله وصحبه وسلموصلي اهللا علي نبين، وباهللا التوفيق

 )352، 2/353( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ي تالوت روش سجده] 56[

در آن چنـد سـالم وجـود دارد و چـه     ، ي تالوت چگونـه اسـت   كيفيت سجده :1س
 شود؟ چيزي در آن خوانده مي

كننـده   اسـت كـه سـجده     ي نماز است؛ افضل ايـن  ي تالوت مانند سجده سجده: 1ج

ـيل( ستد و سپس بر هفت اعضا به سجده بيفتد و تا سه بارباي َ األعْ بْحانَ ريبِّ بگويـد و   )سُ

 :پس از آن دعاهاي ذيل را بخواند

نْتُ « تُ وَ بِكَ أمَ دْ جَ لْتُ ، اللّهمَّ إينِّ لَكَ سَ كَّ وَ لَيكَ تَ تُ وَ عَ لَمْ ي ، وَ لَكَ أسْ ي لِلَّذِ هِ جْ دَ وَ جَ سَ

هُ وَ  عَ مْ قَّ سَ هُ وَ شَ لَ َقَ تِهِ  خَ وَّ لِهِ وَ قُ وْ ه بِحَ َ نُ ، بَرصَ سَ ك اهللاُ أحْ بَارَ ـتَ َ الْ نيِ القِ  )757F2(»خَ

                                                            
 ).36) و ابن ماجه  (3/310)، احمد  (867مسلم  ( -1
ــلم  (م -2 ــد ( 771ســـ ــند احمـــ ــوداود  (6/217،30)،  (1/102،94)، مســـ ــذي  1414،760)، ابـــ )، ترمـــ

قـرار داده اسـت: نسـائي     » حسـن صـحيح  «). ترمذي حديث مـذكور را  3425،3423،3422،3421،580(
  ).802-800(  1/220) و حاكم 1978،1977)، ابن حبان  (673،563)، ابن خزيمه  (1127-1130(
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توكـل  ، براي تو سجده بردم و به تو ايمان آوردم و تسليم تـو شـدم و بـر تـو    ! الهي«
را خلق كرد و با توان و قـدرت خـود حـس     سجده برد صورتم براي ذاتي كه آن، نمودم

بركــت اهللا چقــدر فــراوان اســت و او نيكــوترين خيــر و ، بــه او داد و بينــايي شــنوايي
   ».آفرينندگان است

راً « كَ ذُخْ ندَ ا يلِ عِ لْهَ عَ اً وَ اجْ رَ زْ نِّي هبا وِ عْ عَ ضَ راً وَ َا أجْ ْ هبِ تُبْ يلِ مَّ اكْ نِّي كام ، اللّهُ ا مِ بَّلْهَ قَ وَ تَ

لُ ال يلَ نبيِّنَا أفْضَ لِيْهِ وَ عَ دَ عَ كَ داوُ بْدِ نْ عَ ا مِ تَهَ بّلْ قَ المِ تَ الةِ و السّ  )758F1(»صّ

به خاطر اين سجده أجر و ثوابي برايم بنويس و گنـاهي را از مـن كـم كـن و     ! الهي«
را از  گونـه كـه آن   را از مـن قبـول كـن همـان     را نزد خود براي من ذخيره گردان و آن آن

 ».ها باد ات داود قبول كردي كه بر او و بر پيامبر ما بهترين درودها و سالم بنده
كننده به هنگام رفتن بـه سـجده و بلنـد شـدن از آن تكبيـر        ين است كه سجدهبهتر ا

 .ولي اگر سالم نداد اشكالي ندارد، بگويد و همچون نماز سالم بدهد
ي تالوت به هنگام سجده بردن و برخاستن از آن گفتن تكبيـر در   آيا در سجده: 2س

 نماز و خارج از آن الزم است؟
د كه حكم سجده تـالوت همچـون حكـم نمـاز اسـت و      ان بسياري از علما گفته: 2ج

استقبال قبله و سجده نكردن در اوقات ممنوعـه را  ، سترعورت، بنابراين براي آن طهارت
را  اند و همچنين گفتن تكبير به وقت سجده بردن و سالم دادن بعـد از آن  شرط قرار داده

 .اند ار دادهكه اين مسائل را در نماز شرط قر كما اين، اند نستهدا ميالزا
ي تالوت احكامي مانند نماز ندارد بلكه  شيخ االسالم ابن تيميه ترجيح داده كه سجده

شود يك ركعت است ماننـد يـك    زيرا أقل آن چه كه نماز ناميده مي، عبادتي مطلق است
ي تالوت شروط نماز وجود ندارد و حتـي در   از اين رهگذر در سجده. ركعت نماز وتر

چه  آن. را ادا كرد و نيازي به تكبير و سالم گفتن هم نيست توان آن مي اوقات ممنوعه نيز

                                                            
)، ابـن حبـان    562)، ابن خزيمـه  ( 1069ابويعلي  (». حديث غريب«ترمذي گفته است: ). 3424ترمذي  ( -1

). حاكم اين حديث را تصـحيح نمـوده و ذهبـي نيـز در ايـن كـار بـا او        799(  1/220) و حاكم 2768(
 موافق است.



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1004 
  

يا كسي كه تالوتـش را از قـاري   ، كه در مورد تكبير وارد شده محمول بر استجاب است
يا محمول بر اين است كـه  . اش را ادا نمايد قرآن شنيده باشد تا به او اقتدا كرده و سجده

هصلَّى  اده است چون روايت شده كه رسول اهللاآن سجده در نمازي جهري اتفاق افت  اللـَّ

لَّمسو هآلو هلَيعٍ «: فرمودند ع فَ فْضٍ وَ رَ لِّ خَ ْ كُ ُ يفِ ربِّ كَ  )759F1(»كانَ يُ

هصلَّى  پيامبر« لَّم  اللـَّ سـو هآلو هلَيبـه هنگـام هـر خـم شـدن و بلنـد شـدن تكبيـر          ع
 ».گفت مي

در ( گيـرد  ي تالوت را نيـز دربـر مـي    سجده، د شدنپس اين حديث خم شدن و بلن 
 )».نماز

اند كه كافي است تنها امام به هنگـام برخاسـتن بـراي خوانـدن      بسياري از علما گفته
ولي قول برگزيده اين است كه به خاطر عمل به . ي قرائت تكبير بگويد ي بعد و ادامه آيه

 ».عام بودن حديث در چنين حالتي بايد تكبير گفت
 ي تالوت سالم دادن وجود دارد؟ آيا در سجده :3س
نند دا ميي تالوت را مانند نماز ن اگر فتواي كساني را مالك قرار دهيم كه سجده: 3ج

همانگونه كه بـه   .در صورتي كه شخص به تنهايي سجده كند نياري به سالم دادن نيست
 تكبير گفتن نيازي نيست چون اينها مختص نماز هستند.

ـه لَّى ص رسول اهللا  لَّم    اللـَّ سـو ه آلـو ه لَيـانـد  فرمـوده  ع :» ُ ريْ ـا التّكبـِ هَ مُ يْ رِ ـا ، حتْ لِيْلُهَ ْ و حتَ

لِيْمُ     )760F2(»التَّسْ

 »  شود شود و با گفتن سالم تمام مي نماز با گفتن اهللا اكبر آغاز مي«

ي تالوت در حكم نمـاز اسـت بعـد از اداي سـجده سـالم       سجده، بنا بر فتواي دوم 
 .البته نيازي به خواندن تشهد نيست، دهد

                                                            
 ).392)، و مسلم  (787بخاري  ( -1

حـديث  «). امـام ترمـذي گفتـه اسـت:     238،3()، ترمـذي   618،61)، ابوداود  (1/129،123مسند احمد  ( -2
). حاكم حديث مذكور را صحيح قـرار داده  457(  1/132) و مستدرك حاكم 275ابن ماجه  (». حسنٌ

 كه امام ذهبي در اين زمينه با او موافق است.
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 )7560( ي فتواي شماره -شيخ ابن جبرين

 ها در حال سفر حكم اداي نوافل و سنت] 57[

 اند؟ در سفر سنت است كدام ها آنسننِ نوافلي كه ترك  س:
نماز ضحي و نمـاز  ، وتر، ها مانند تحية المسجد هاي راتبه و ديگر سنت خواندن سنت

 رد؟دا ميسفر چه حك بين اذان و اقامه در
نمازهاي چهـار ركعتـي را دو ركعـت    ، اجازه داده شده است كه در سفر به مسافر ج:

دهها سـاعت در   انسانمشقت و سختي همراه است و چه بسا  بابخواند چون سفر عادتاً 
 باشد. راه مي

بدين خاطر شريعت براي او در نمازهاي چهار ركعتي تخفيف قائـل شـده اسـت و     
او اجازه داده كه نماز ظهر و عصر و يا نماز مغرب و عشاء را در يك وقـت   همچنين به

به همين . جمع كند و نمازهايي از قبيل سنن رواتب و غيره را از او ساقط گردانيده است
هرضي  بن عمر  خاطر عبداهللا كـه بعضـي از همسـفرانش را     در حين سفر هنگامي عنْه اللـَّ

تُ « :گفت، ز ضحي ديددر حال خواندن نفل و نما َمْ بِّحاً ألَمتْ سَ نْتُ مُ وْ كُ  )761F1(»لَ

خوانـدم بلكـه آن را كامـل     خوانـدم نمـاز فرضـم را قصـر نمـي      اگر در سفر نفل مي«
 ».خواندم مي

پس علت قصر نماز در سفر مشقت است و همين امر علت ساقط شـدن نوافـل نيـز    
پـس نبايـد    .شقتي در كار نباشـد سفرِ سنگيني نباشد و يا اصالً م، ولي اگر سفر. باشد مي

مسلمان خودش را از نوافلي مانند سنن قبل از فـرض و بعـد از آن و همچنـين از نمـاز     
چـرا كـه نمـاز از بهتـرين     ، نماز وتر و نماز ضحي محروم كند، قيام الليل، تحية المسجد

پس ، خوشي بدن و غذاي روح است، خوشي قلب، سردي چشمان، اسباب تقرب به اهللا
) قصـر ( نماز فرضش را كوتـاه  هرچند، خودش را از اين عبادت محروم كند انسان نبايد
 .خواند مي

                                                            
 ).689مسلم  ( -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1006 
  
زيرا در ، گونه نمازها را بر سواري بخواند اگر مشقتي هم باشد مستحب است كه اين 

انَ النبي«: حديث آمده است ىلَّ  كَ لَّمَ  اللَّـهِ صَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ يلَ  عَ يْلِ عَ نَ اللّ يلِّ مِ نَامَ يُصَ راحلته أيْ

تْ بِهِ  هَ جَّ ود، تَوَ جُ وعِ وَ السّ كُ (و يُومئُ بالرّ
762F

نَ الّركوع )1 فَضَ مِ ودَ أخْ جُ لُ السُّ ْعَ  )763F2(»و جيَ

هصلَّى  پيامبر« كـه سـوار بـر شـتر بـود و       در حـالي ، شب هنگـام  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
به جاي ركوع و سـجده اشـاره   و ، خواند نماز نفل مي، اش به سمت مسير شتر بود چهره

 ».شد مي  ميكرد و براي سجده بيشتر خم
هصلَّى  پيامبر بخاطر محبت با نماز و آزمند بودن بر زياد خوانـدن   علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

 .خواند آن حتي سوار بر شتر نيز نفل مي
 از سخنان و امالي ايشان -شيخ ابن جبرين

 ا در قرائت نمازه رعايت ترتيب سوره] 58[

خوانـد و ترتيـب موجـود در قـرآن را      ها را سر و ته مي كسي كه در نماز سوره :1س
ي نـاس و در ركعـت    د حكم نمازش چيست؟ مثالً در ركعـت اول سـوره  كن ميرعايت ن

 !خواند ي فلق را مي دوم سوره
اين علما ؛ )نه توفيقي( ها امري اجتهادي است كه ترتيب سوره: اند اكثر علما گفته: 1ج

متفـاوت   هـا  آنهـا در   اند مصاحفي كه در دست صحابه بوده ترتيب سـوره  استدالل كرده
ـه صلَّى  پيامبر: «بوده و در حديث صحيح نيز آمده است لَّم    اللـَّ سـو ه آلـو ه لَيـدر نمـاز   ع

 )764F3(»خواند ي آل عمران را مي ي نساء و سپس سوره سپس سوره، ي بقره تهجد سوره
خوانـد ايـراد    اي مقـدم مـي   اي را بر سـوره  توان بر كسي كه سوره اين قول نميبنا بر 

بـا ايـن   . اين تقديم و تأخير چه در يك ركعت انجام بگيرد و چه در دو ركعـت ، گرفت

                                                            
 ) بنحوه702-700و مسلم  ( ).1105،1104،1100،1093،1000بخاري  ( -1
طبرانـي   » االوسـط «) و 8505ابـي شـيبه  (   )، مصـنف ابـن  4520)، مصنف عبدالرزاق  (3/73(مسند احمد   -2

)8554،5600.( 

 )و...772مسلم  ( -3
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وجود مسلمانان بعد از دوران صحابه بر همگام شدن با ترتيب موجود در قرآن و ناپسند 
 .اند بودن عدم رعايت آن اجماع كرده

 توا با امضاي شيخ ابن جبرينف
ها را در اثناي نمـاز   ه يعني ترتيب سور، كسي كه اين عمل مكروه را انجام بدهد :2س

 شود؟ آيا گناهكار مي، رعايت نكند

كه اين شخص بـا ترتيـب مصـاحف مسـلمين و قاريـان و تمـام        آري؛ براي اين: 2ج
يـا  ، اين عمل را به ندرتولي اگر كسي . نمازگزاران ممالك اسالمي مخالفت كرده است

اي كـه در   يا از روي فراموشي و يا ندانستن انجـام دهـد و يـا سـوره    ، به نيت بيان جواز
ي قدر بعـد از   مانند خواندن سوره( تر است ي بعد طوالني خواند از سوره ركعت اول مي

 .رود در اين صورت شخص با اين اجتهاد معذور به شمار مي) ي بينه سوره
 اي شيخ ابن جبرينفتوا با امض

 حكم نماز استخاره و نماز حاجت] 59[

روش ايـن دو نمـاز چگونـه    ، ام در مورد نماز حاجت و نماز استخاره زياد شنيده س:
 اند؟ است؟ دعاهاي مسنوني كه در اين دو نماز ثابت است كدام

هرضي  عبداهللا روش نماز استخاره در حديث شريف به روايت جابربن ج:  هعنْ اللـَّ

ولُ «: آمده است سُ انَ رَ ـهِ كَ ىلَّ  اللَّ لَّمَ  اللَّـهِ صَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ ا  عَ لِّهَ ورِ كُ ةَ يفِ األُمُ ارَ تِخَ نَا االسْ لِّمُ عَ يُ

نَ  ةَ مِ ورَ نَا السُّ لِّمُ عَ امَ يُ ـكَ آنِ الْ رْ ولُ ، قُ قُ رِ : «يَ مْ بِاألَمْ كُ دُ مَّ أَحَ ا هَ نْ ، إِذَ ِ مِ تَنيْ عَ كْ عْ رَ كَ ْ لْريَ ِ فَ ريْ غَ

ـ ةِ الْ يضَ رِ لِ ، فَ مَّ ليَقُ لِكَ اللَّـهُ : ثُ نْ فَضْ أَلُكَ مِ أَسْ تِكَ وَ رَ دْ كَ بِقُ رُ دِ تَقْ أَسْ كَ وَ لْمِ كَ بِعِ ريُ تَخِ مَّ إِينِّ أَسْ

ـ ظِيمِ الْ لَمُ ، عَ ال أَعْ لَمُ وَ عْ تَ رُ وَ دِ ال أَقْ رُ وَ دِ قْ إِنَّكَ تَ الَّمُ ، فَ أَنْتَ عَ ـوَ يُوبِ الْ ـهُ . غُ لَمُ  مَّ إِنْ اللَّ عْ نْتَ تَ كُ

ي رِ اقِبَةِ أَمْ عَ ايشِ وَ عَ مَ ٌ يلِ يفِ دِينِي وَ ريْ رَ خَ ا األَمْ ذَ الَ ، أَنَّ هَ لِهِ : أَوْ قَ آجِ ي وَ رِ لِ أَمْ اجِ هُ يلِ ، عَ رْ دُ اقْ فَ

هُ يلِ  ْ يَرسِّ كْ يلِ فِيهِ ، وَ ارِ مَّ بَ ٌّ يلِ يفِ دِينِي وَ ، ثُ رَ رشَ ا األَمْ ذَ لَمُ أَنَّ هَ عْ نْتَ تَ إِنْ كُ يوَ رِ اقِبَةِ أَمْ عَ ايشِ وَ عَ ، مَ
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الَ  لِهِ : أَوْ قَ آجِ ي وَ رِ لِ أَمْ اجِ نْهُ ، يفِ عَ نِي عَ فْ ِ ارصْ نِّي وَ هُ عَ فْ ِ َ ، فَارصْ رْ يلِ دُ اقْ ـوَ انَ الْ يْثُ كَ َ حَ ريْ مَّ ، خَ ثُ

نِي بِهِ  ضِ الَ ». أَرْ تَهُ : «قَ اجَ ي حَ مِّ يُسَ  )765F1(.»وَ

هصلَّى  پيامبر« ـ  اللـَّ سو هآلو هلَيعآموخـت   بـه مـا اسـتخاره مـي    ، ي كارهـا  در همـه  لَّم
يكـي از شـما    هرگـاه : «فرمودنـد  مـي ، آموخت از قرآن را به ما مي اي همانگونه كه سوره

را فرض بداند بخواند و سپس  كه آن بخواهد كاري را انجام دهد دو ركعت نماز بدون آن
بب قدرتت از تو طلب كنم و به س به سبب علمت از تو درخواست خير مي! الهي: بگويد

توانايي ، چون تو، خواهم كه فضل عظيمت را شامل حال من كني كنم و از تو مي نيرو مي
دانـي   اگر مـي ! الهي. داني توانم و تو بسيار غيب مي تواني و من نمي و من ناتوانم و تو مي
سـت  خيـر ا  -ام يا فرمود براي حـال و آينـده   -دنيا و عاقبت كارم، كه اين كار براي دين

يـا   -دنيـا و انجـام كـارم   ، داني كه اين كار براي ديـن  را براي من مقدور كن و اگر مي آن
را از من دور كن و مـرا از آن منصـرف سـاز و     آن، بد است -ام فرمود براي حال و آينده

هصلَّى  پيامبر» خير را هر جا كه هست برايم مقدور فرما و مرا از آن خشنود نما علَيه  اللـَّ
 ».سپس اسم حاجتش را بگويد: «فرمود له وسلَّموآ

 .را بخواند  اي از يك سوره اي كامل يا پاره سوره، ي فاتحه پس از خواندن سوره
در مورد اين نماز احاديث ضعيف و منكري وارد شده كه براسـاس  : اما نماز حاجت 

 .ديثي عمل شودعلم و تحقيقات ما قابليت استدالل نداشته و صالح نيست به چنين احا
 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وباهللا التوفيق

 )8/160( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتاء

 حكم نماز تسبيح] 60[

 كنيد؟ آيا شما ما را به خواندن نماز تسبيح توصيه مي س:

                                                            
 )و...3/343) و مسند احمد  (7390،6382،1162بخاري  ( -1
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ح در اصطال( بلكه اين، نماز تسبيح بدعت است و صحت حديث آن ثابت نگشته ج:
) جعلي( ن را در شمار احاديث موضوع منكر است و حتي برخي از علما آ) علوم حديث

 .اند قرار داده
 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وباهللا التوفيق

 )8/164( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتاء

 تداخل يك عبادت در عبادت ديگر] 61[

؛ عبادت ديگري را نيز نيت بكنيم؟ مـثالً ، ك عبادتآيا جايز است كه در ضمن ي س:
خوانـد و ايـن دو    شود و دو ركعت نماز مي شخصي پس از اذان ظهر به مسجد داخل مي

آيـا  ، خوانـد  الوضو و هم به نيت سنت ظهر مي تحية، المسجد تحيةركعت را هم به نيت 

 چنين كاري درست است؟ 
 ):  باشد و داراي تفصيل مي( مهم است اي بسيار قاعده» تداخل عبادات«ي  قاعده ج:
توان يكي را در ديگري تـداخل   اگر عبادت تابع و مكمل عبادتي ديگر باشد نمي: اوالً

ولـي چـون   ، نماز فجر دو ركعت است و سنت آن نيز دو ركعت مستقل است: داد؛ مثال
و سـنت  ( ناپذير است و اين دو نماز تابع و مكمل فرض است تداخل آن با فرض امكان

چون سـنت تـابع فـرض اسـت و تـابع      ، توانند جاي همديگر را بگيرند نمي) فرض فجر
 .تواند جاي تابع را بگيرد تواند جاي اصل را بگيرد و همچنين اصل نمي نمي

توانـد بـا    مـي  انسـان آيـا  ، اي وجـود دارد  بعد از نماز جمعه سنت راتبـه : مثالي ديگر
چرا؟ چون سـنت  ، تواند خ اين است كه نمينياز بشود؟ پاس خواندن نماز جمعه از آن بي
 .جمعه تابع فرض جمعه است

، هرگاه دو عبارت مستقل كه هر يكي از ديگري منفصل و مقصود به ذات باشـد : ثانياً
شخصـي قبـل از   : مثـال . در چنين صورتي نيز تداخل آن دو عبادت امكان ناپـذير اسـت  

ت چهار ركعت را دارم؛ چـون  از آن ني: يدگو ميخواند و  فرض ظهر دو ركعت سنت مي
خوانم و  دو ركعت مي: پس اگر شخص بگويد، سنت ظهر چهار ركعت با دو سالم است
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زيرا اين دو عبادت مستقل و جدا از ، شود كنم اين نيت صحيح نمي نيت چهار ركعت مي
بنابراين هيچ كدام جـاي ديگـري را   ، باشد همديگر هستند و هر يكي مقصود به ذات مي

 .دكن پر نمي
اي وجود دارد و بعـد از سـنت نوبـت وتـر      بعد از نماز عشا سنت راتبه: مثال ديگري

است و جايز است كه وتر سه ركعتي را با دو سالم بخوانيم؛ شخصي دو ركعت وتـر را  
دو ركعتم از : يدگو ميكند و  دهد و سپس يك ركعت وتر را ادا مي و سالم مي، خواند مي

چـون اينهـا دو عبـادت    ، ست؛ عمل مذكور جايز نيستسنت عشا و يك ركعتم از وتر ا
 .اند مستقل و هر كدام مقصود به ذات

بلكه مقصود تنهـا انجـام آن   ، هرگاه يكي از آن دو عبادت مقصود به ذات نباشد: ثالثاً
كه بـه اصـل    بسنده نمود به شرط اين ها آنتوان به يكي از  پس در اينجا مي، عبادت است

در ، شود شخصي بعد از اذان و قبل از نماز فجر وارد مسجد مي: لمثا. بسنده كند نه فرع
در اينجـا  ، يكي تحية المسجد و ديگري سـنت فجـر  : اين جا از او دو چيز خواسته شده

چون خود تحيـة  ، اگر سنت را بخواند و از آن تحية المسجد را نيز نيت بكند جايز است
قبل از خواندن دو  انساناست كه  بلكه مقصود از آن اين، المسجد مقصود به ذات نيست

خوانيـد خوانـدن دو ركعـت     پس هرگاه شما سنت فجر را مي، ركعت حق نشستن ندارد
يعنـي  ، ولي اگر براي فرع. شود آيد و مقصود حاصل مي قبل از نشستن بر شما صادق مي

زيرا سنت خودش مقصـود بـه ذات   ، شود تحية المسجد نيت كرديد سنت از شما ادا نمي
تحية المسجد مقصود به ذات نيست و مقصود اين است كه شما قبل از خوانـدن  است و 

 .دو ركعت نبايد بنشينيد
هرگاه شخصي به وقت اذان ظهر به مسجد وارد شـود و دو ركعـت   : اما سؤال سائل 

آيـا  ، كنـد  تحية الوضو و سنت ظهر نيت مي، خواند كه از آن براي تحية المسجد نماز مي
 شود؟ ن دو ركعت ادا ميي اينها با هما همه

پاسخ اين است كه اگر نيت تحية المسجد و سنت ظهر را بكند جايز است؛ و اما بايد 
هصلَّى  در مورد نماز وضو بايد ديد در آن جا كه پيامبر فرموده  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
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تَ « :است عَ كْ ىلَّ رَ ا ثُمَّ صَ ذَ وئِي هَ ضُ وَ وُ أَ نَحْ ضَّ وَ نْ تَ نْ مَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ هُ مَ رَ لَ فِ هُ غُ سَ امَ نَفْ ثُ فِيهِ َدِّ ِ الَ حيُ نيْ

بِهِ  نْ  )766F1(»ذَ

هر كس مانند وضوي من وضو بگيرد و سپس دو ركعت نماز با خضوع و خشـوع  « 
   »شود اش بخشوده مي بخواند گناهان گذشته

هصلَّى  منظور پيامبر ا منظورشان ايجاد دو ركعـت  باشد؟ آي چه مي علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
كه منظور خواندن دو ركعـت بـه هـر عنـواني كـه هسـت        يا اين، نماز بعد از وضو است

 باشد؟ مي
پس اين دو ، اگر منظور حديث اين است كه هرگاه وضو گرفتي بخوان: بينيم حال مي

ولي چنانچه منظور خواندن دو ركعت به هر عنواني باشد ، ركعت مقصود بالذات هستند
نمـاز وضـو و   ، وقت اگر شما دو ركعت بخوانيد اين دو ركعت جاي تحيـة المسـجد   آن

و آنچه كه بنده معتقدم اين اسـت كـه منظـور از حـديث مـذكور      . گيرد سنت ظهر را مي
ايجاد دو ركعت بعد از وضو نيست بلكه خواندن دو ركعت است به هر اسـم و عنـواني   

 .  كه باشد
بلكه مقصود اين است كـه وضـو   ، ذات نيستند بدين ترتيب اين دو ركعت مقصود به
اي هـم باشـد؛    نمـاز فريضـه  ، گرچه آن نمـاز ، كننده بعد از وضو دو ركعت نماز بخواند

اگر كسي دو ركعت نماز بخواند اين دو ركعت : ييمگو ميبنابراين در جواب سؤال كننده 
 .تحية المسجد و سنت راتبه كافي است، براي نماز وضو
آيا اين غسـل بـراي غسـل    ، كند ي در روز جمعه غسل جنابت ميشخص: مثالي ديگر

 جمعه نيز كافي است؟
پاسخ اين است كه اگر در ضمن غسل جنابت براي غسل جمعه نيز نيت بكند ثـواب  

 كند. غسل جمعه را نيز حاصل مي

                                                            
 ).226) مسلم  (159بخاري  ( -1
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هصلَّى  چون پيامبر  لِّ امْ « :فرموده علَيه وآله وسلَّم اللـَّ إِنَّامَ لِكُ وَ ا نَوَ ئٍ مَ هر كس با « »رِ

 )767F1(»شود مطابق نيتش رفتار مي
آيا ، ليكن اگر براي غسل جنابت نيت كند و براي غسل جمعه اصالً نيتي نداشته باشد

 يابد؟ باز هم ثواب غسل جمعه را در مي
كه منظور از آن پاكيزگي در ايـن   آيا غسل جمعه مقصود به ذات است يا اين، بينيم مي

، كه از داليل پيداست اين است كه غسل جمعه مقصود به ذات نيسـت  روز است؟ آنچه
حال اين پاكيزگي به هر صورتي كه بـه دسـت بيايـد    ، بلكه مقصود اصلي پاكيزگي است

هصلَّى  زيرا رسول اهللا، شود مقصود حاصل مي لَّم  اللـَّ سـو هآلو هلَيـوْ «: فرمـوده اسـت   ع لَ

مْ لِيَوْ  تُ رْ مْ تَطَهَّ اأَنَّكُ ذَ مْ هَ كُ  )768F2(»مِ

 ».كرديد مي) غسل( چقدر خوب بود اگر شما در اين روز خود را پاكيزه«
توان فهميد كه مقصود از غسـل جمعـه ايـن اسـت كـه       با توجه به حديث مذكور مي

، شود در اين روز پاكيزه و تميز باشد و اين پاكيزگي با غسل جنابت نيز حاصل مي انسان
همـين غسـل بـراي غسـل     ، جمعه به خاطر جنابت غسل كنددر روز  انسانبنابراين اگر 

گرچه نيت غسل جمعه را نكرده باشد؛ و چنانچه نيـت آن را  ، ي او نيز كافي است جمعه
 ي مذكور سه قاعده وجـود داشـت   پس در مسئله. داشته باشد پس حكمش واضح است

 ).را خواندند ها آنكه خوانندگان مشروح (
 )14/299( ا و رسايلمجموع فتاو –شيخ ابن عثيمين 

                                                            
 )1907) و مسلم  (1بخاري  ( -1
 )847) و مسلم  (902بخاري  ( -2



 

 

 

 

 :فصل هشتم
چيزهايي كه در نماز منع 

 اند شده



 

 حكم حركت و كارهاي بيهوده در نماز] 62[

ام كه در اين ارتباط  شنيده... كنم مشكل من اين است كه در نماز زياد حركت مي س:
حديثي بدين معني وجود دارد كه بيشتر از سه بار حركت و كار بيهـوده موجـب بطـالن    

ام  بفرماييد كه صحت اين حديث تا چه ميزان اسـت. همچنـين راهنمـايي   ... شود ز مينما
 ربط در نماز نجات دهم؟ هاي بي توانم خودم را از كثرت حركت كنيد كه چگونه مي

سنت است كه مؤمن در نماز توجهش را به نماز مشغول كند و در آن خشوع  ج:
 تعالىچون اهللا ، ز فرض باشد و يا نفلكند كه نما فرقي نمي، قلبي و بدني داشته باشد

 ﴿ :فرموده است                 ﴾ :۱[املؤمنون 

-۲[  
 .»آنان كه در نمازشان خاشع هستند، گمان رستگاراند مؤمنان بي«

كامل نمازش را ادا كند و اين همچنين بر نمازگزار الزم است كه با طمأنينه و آرامش 
هصلَّى  از مهمترين اركان نماز است؛ پيامبر اكرم به مسئ الصـالة كـه    علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

لِّ «: نمازش را نادرست و بدون آرامش خواند گفت ْ تُصَ إنّكَ ملَ لِّ فَ عْ فَصَ جِ  »إرْ

ص تا سه بار نمازش را اين شخ». برگرد نمازت را بخوان چون تو نماز نخواندي«
هصلَّى  اي پيامبر( :تكرار كرد و پس از آن گفت قسم به كسي كه ! علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

صلَّى  پيامبر!) نماز را به من بياموز، شما را به حق فرستاده است بهتر از اين بلد نيستم

ه تَ «: فرمود علَيه وآله وسلَّم اللـَّ ا قُمْ بِغ  إِذَ أسْ الةِ فَ ـإِىلَ الصَّ وءَ الْ ضُ بِلِ ، وُ تَقْ ـثُمّ اسْ ةَ الْ بْلَ قِ

 ْ ربِّ نَ ، فَكَ كَ مِ عَ َ مَ يَرسَّ ا تَ أْ مَ رَ مَّ اقْ ـثُ آنِ الْ رْ ا، قُ اكِعً ئِنَّ رَ تَّى تَطْمَ عْ حَ كَ مَّ ارْ لَ ، ثُ دِ عْ تَّى تَ فَعْ حَ مَّ ارْ ثُ

ائِامً  دً ، قَ اجِ ئِنَّ سَ تَّى تَطْمَ دْ حَ جُ ا، اثُمَّ اسْ الِسً ئِنَّ جَ تَّى تَطْمَ فَعْ حَ مَّ ارْ التِكَ ، ثُ لِكَ يفِ صَ لْ ذَ عَ مَّ افْ ثُ

ا لِّهَ  )769F1(»كُ

سپس رو به قبله كـن و تكبيـر   ، هرگاه براي نماز بلند شدي به طور كامل وضو بگير«
آنگـاه ركـوع را بجـاي آور تـا     ، اي از قرآن كه برايت ممكن است بخوان سپس پاره، بگو

                                                            
 .)397)، مسلم  (757ي  (بخار -1
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كه در  سپس از ركوع بلند شو تا اين، حركت و آرام گردد گام ركوع بدنت بيكه در هن اين
كه در حالـت سـجده    آنگاه به سجده برو تا اين، حركت شوي حالت ايستايي راست و بي

كه بـه حالـت نشسـته آرام     سپس سرت را از سجده بردار تا اين، حركت شوي آرام و بي
 ».نمازت انجام بده هاي سپس اين اعمال را در تمام ركعت، بگيري

اْ بِأمِّ «: در روايت ابوداود آمده است مّ اقرَ ـثُ اءَ اهللالْ آنِ وَ بِامَ شَ رْ  )770F1(»قُ

 ».ي فاتحه و آنچه از قرآن كه اهللا بخواهد و توفيق دهد بخوان سپس سوره«
، كند كه طمأنينه و آرامش در نماز ركن و فرض اسـت  حديث صحيح فوق داللت مي

پس كسي كه در نمازش ماننـد پرنـده نـوك    . شود بدون آن صحيح نمياي كه نماز  بگونه
 .بزند نمازش صحيح نيست

بنابراين مـؤمن بايـد بـه آن اهتمـام بـورزد و بـر       ، خشوع اصل نماز و روح آن است
 .رعايت آن حريص باشد

لَّى   اما محدود كردن حركات منافي با خشوع و آرامش به عدد سه با حديث پيامبر صـ
ه ثابت نشده؛ بلكه از كالم برخي علماسـت و دليـل قابـل اعتمـادي      لَيه وآله وسلَّمع اللـَّ

 .ندارد
مـوي صـورت و لبـاس    ، هاي بيهوده در نماز مانند بازي كردن بـا بينـي   ليكن حركت

اگـر مطـابق   .. گـردد  مكروه است؛ چنانچه اين حركات زياد و متوالي باشد نماز باطل مي
اد باشد؛ ولي به صورت پي در پي نباشـد موجـب بطـالن نمـاز     عرف اندك باشد و يا زي

ي اينها مؤمن بايد در نمـاز خشـوع و خضـوع را رعايـت كنـد و       ليكن با همه، شود نمي
 .كارهاي بيهوده چه كم و چه زياد را ترك نمايد و نمازش را با تمام و كمال ادا كند

در اثر حركات كم و حركات توان از آن براي عدم بطالن نماز  از جمله دالئلي كه مي
لَّى   باري پيـامبر : «زياد و غير متوالي استدالل نمود حديثي است كه صـ ـه ه    اللـَّ آلـو ه لَيـع

لَّمسخواند در را به روي عائشه كه نماز مي در حالي و  يضره (».باز كرد عنْها اللـَّ
771F

1( 

                                                            
 .)859ابوداود  ( -1
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يلَّ «: همچنين از حديث ابوقتاده ثابت شده است املٌ  أنّه صَ وَ حَ مِ بالنّاسِ وَ هُ وْ اتَ يَ ذَ

نَبَ  يْ ة بنت ابِنْته زَ امَ َ  أمَ
يضِ ـهُ رَ ا اللَّ نْهُ ا عَ َلَهَ امَ محَ ا قَ إِذَ ا وَ هَ عَ ضَ دَ وَ جَ ا سَ   )772F2(.»فَكاَنَ إِذَ

هصلَّى  پيامبر« كـه   در حـالي ، روزي نماز را براي مردم امامت كرد علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
رفت او را بـه زمـين    مي  و هرگاه به سجده، كرد را حمل مي) زينب( زند دخترشأمامه فر

 ».داشت خاست او را بر مي گذاشت و هرگاه برمي مي

 )87-86( ص) 1( ةكتاب الدعو -شيخ ابن باز

 زند چگونه جواب بدهم؟ در اثناي نماز به كسي كه در مي] 63[

در همين حال ، ن وجود نداردمشغول نماز خواندن هستم و در خانه كسي غير م س:
 چه كار كنم؟، آيد زنگ در خانه به صدا در مي

نماز نفل باشد در حكم آن گنجايش وجود دارد و مانعي نيست كه ، اگر نمازت ج:
وقت نبايد عجله  ولي اگر نمازت فرض است آن. نمازت را قطع كرده و در را باز كنيد

خوف فوت آن برود؛ چنانچه ممكن است د كه باش ميجا چيز مه كه در آن كرد؛ مگر آن
وي را متوجه كني ) توسط زن( و يا كف زدن) توسط مرد( اهللا تواني با گفتن سبحان مي

گونه كه رسول  همان، تواني در را برايش باز كني كه در نماز هستي و در حال حاضر نمي

هصلَّى  اهللا الَتِهِ أنّام التّ «: فرمودند علَيه وآله وسلَّم اللـَّ هُ شئٌ يف صَ ابَ نْ نَ ؛ مَ اءِ صفيقُ للنِّسَ

لْ  يَقُ لْ انَ اهللاِ: فَ بْحَ  )773F3(»سُ

مخصوص زنان است؛ و اگر كسـي از مـردان در نمـاز چيـزي     ) در نماز( دست زدن«
 ».بايد سبحان اهللا بگويد، برايش پيش بيايد

در ولي اگر چنانچه تسبيح يا دست زدن بعلت دوري و عدم شـنيدن كارسـاز نباشـد    

                                                                                                                                                       
). امام ترمذي در مورد حـديث مـذكور گفتـه    601)، ترمذي  (922)، ابوداود  (183، 6/31مسند احمد  ( -1

 ).1206و نسائي  (» حسنٌ غريب«است: 
 ).543) و مسلم  (5996،516بخاري  ( -2
 ).421) و مسلم  (1218بخاري  ( -3
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صورتي كه جواب دادنش ضروري باشد اشكالي ندارد كه نمازت را قطع كني خصوصـاً  
اگر نمازت نفل باشد؛ اما در مورد نماز فرض بايد گفت اگر در زننده براي چيزي مهمي 

رود باز هم اشكالي ندارد كه نمازت را قطـع و   زند كه خوف از دست دادن آن مي در مي
 ».آن را از سر نو بخواني

 )60-59( ص. ةأفتاوي المر -ابن باز شيخ

 توجهي دل از نماز حكم بي] 64[

كـنم و   زيـاد فكـر مـي   ، شوم حواسم به نماز نيست كه به نماز مشغول مي هنگامي س:
را اعـاده   رسد و سپس آن خوانم و به همين صورت نماز به پايان مي فهمم كه چه مي نمي
كـه تشـهد اولـي را فرامـوش      تـا جـايي  آيـد   كنم و باز هم همان حالت برايم پيش مي مي
ايـن مسـئله باعـث    . كنم ي سهو مي سپس سجده... ام دانم كه چقدر خوانده كنم و نمي مي

.خواهشـمندم مسـئله را توضـيح دهيـد    ، پريشاني و ترس شـوم ، شده كه دچار اضطراب
 متشكرم 

ها از جانب شيطان است و بر شما واجب است كه به نمازت توجه كنـي   وسوسه ج:
 .را با آرامش و بصيرت ادا كن آنو 

 ﴿ :فرموده است تعالىاهللا                  

 ﴾ :۲- ۱[املؤمنون[ 

 »كه در نمازشان خشوع دارند آنان، گمان رستگارند مؤمنان بي«
هصلَّى  هنگامي كه رسول اهللا لَّم  علَيه و اللـَّ سـو ه شخصـي را ديـد كـه نمـازش را      آلـ

: خواند دستور داد تا نمازش را تكرار نمايـد و بـه او گفـت    نادرست و بدون طمأنينه مي

بِغ « أسْ الةِ فَ تَ إِىلَ الصَّ ا قُمْ ـإِذَ وءَ الْ ضُ بِلِ ، وُ تَقْ ـثُمّ اسْ ْ الْ ربِّ ةَ فَكَ بْلَ ـنَ ، قِ ـكَ مِ عَ ـ مَ َ يَرسَّ ـا تَ أْ مَ رَ مَّ اقْ ثُ
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ـ آنِ قُ الْ ا، رْ اكِعً ئِنَّ رَ تَّى تَطْمَ عْ حَ كَ ـائِامً ، ثُمَّ ارْ لَ قَ ـدِ عْ تَّـى تَ فَعْ حَ مَّ ارْ ـئِنَّ ، ثُ تَّـى تَطْمَ دْ حَ ـجُ ـمَّ اسْ ثُ

ا دً اجِ ا، سَ الِسً ئِنَّ جَ تَّى تَطْمَ فَعْ حَ مَّ ارْ ا، ثُ لِّهَ التِكَ كُ لِكَ يفِ صَ لْ ذَ عَ مَّ افْ  )774F1(.»ثُ

، سپس رو بـه قبلـه كـن و تكبيـر بگـو     ، مل بگيربه نماز بلند شدي وضوي كا هرگاه«
كه در حالت  گاه به ركوع برو تا اين آن، سپس آنچه از قرآن كه برايت ممكن باشد بخوان

كه در حالت ايسـتادن   سپس از ركوع بلند شو تا اين، حركت و آرام گردد ركوع بدنت بي
الـت سـجده آرام و   كـه در ح  گاه سجده را به جا آور تا اين آن، حركت شوي راست و بي

، كه به حالت نشسـته آرام بگيـري   سپس سرت را از سجده بردار تا اين، حركت شوي بي
 ».هاي نمازت انجام بده سپس اين عمل را در تمام ركعت

ايسـتاده و بـا او مشـغول مناجـات      تعـالى در نماز اگر احساس كني كه در جلوي اهللا 
شـود كـه    دارد و باعث مي از وا مياين احساس شما را به خشوع و خضوع در نم، هستي

 ».او در امان بمانيد ه هايشيطان از شما فاصله گرفته و از وسوس
در جانب چپ خـود سـه بـار    ، شيطاني در نماز بر تو زياد گردد ه هايهرگاه وسوس

سه بار اعوذ باهللا من الشيطان الـرجيم  ( فوت كن و سه بار از شيطان ملعون به اهللا پناه ببر
هصلَّى  شود؛ رسول اهللا نين كني ان شاء اهللا مشكلت برطرف مياگر چ) بگو علَيه وآله  اللـَّ

لَّمسبه همين صورت راهنمايي فرمود، به برخي صحابه كه مشكل شما را داشتند و.«)
775F

2( 
ليكن اگـر موجبـات   ، البته بر تو الزم نيست كه به سبب وسواس نمازت را اعاده كني

تشـهد اول را سـهواً   ، را به انجام برساني؛ مـثالً  د الزم است كه آني سهو پيش بياي سجده
يا گفتن تسبيح را در ركوع و يا سجده فراموش نمودي و يـا دچـار شـك و    ، ترك دادي

ي سـهو   ام يا چهار؟ در همه ايـن صـورتها سـجده    ترديد گشتي كه آيا سه ركعت خوانده
را دو  هـا  آن، ام يـا دو  عت خوانـده كه شك نمودي كه آيا سه رك در صورتي. شود الزم مي

صلَّى  چون پيامبر، ي سهو بكن ركعت قرار بده و پس از پايان نماز و قبل از سالم سجده
ه  .  به همين كار دستور داده است علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

                                                            
 ) از همين باب گذشت.62ي  ( ي شمارهتخريج آن در فتوا -1

 رضي اللَّه عنْه ) از حديث عثمان بن ابوالعاص2203مسلم  ( -2
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 .شما را از شيطان پناه دهد و به آنچه كه رضاي اوست موفق بگرداند تعالىاهللا 

 )76( ص) 1( ةكتاب الدعو -بن بازشيخ ا

 رد؟دا ميهاي نازك در نماز چه حك پوشيدن لباس] 65[

و با ايـن لبـاس پوسـت بدنشـان     ، خوانند بسياري از مردم با لباس نازك نماز مي س:
را  هـا  آنپوشند كـه تنهـا نصـف ران     نمايان است و در زير اين لباس شورت كوتاهي مي

. شـان قابـل مشـاهده اسـت     گر آن از پشت لبـاس دهد و نصف دي تحت پوشش قرار مي
 حكم نماز اين افراد چيست؟

جـز   –خواند  حكم نماز اينها مانند حكم نماز كسي است كه بدون لباس نماز مي ج:
ي سـتر   زيرا لبـاس شـفاف و نـازك كـه وظيفـه      -اند كه اينها شورت كوتاهي پوشيده اين

ترين اقـوال علمـاء    براين طبق صحيحشرعي را انجام ندهد وجود آن مانند عدم است. بنا
مشهور ) عليه اهللارحمه( آنچه كه در مذهب امام احمد حنبل نماز اين افراد صحيح نيست.

است نيز همين است. علت اين امر آن است كه مردان بايد بين ناف و زانوي خـويش را  
شود كـه   حاصل مي تعالىبپوشانند. اين كمترين چيزي است كه با آن اطاعت از قول اهللا 

 :  فرموده است

﴿            ﴾۳۱ ک[األعراف[  

 .»اي فرزندان آدم بگيريد زينت خود را نزديك هر نماز«
 :بر اين افراد يكي از دو امر ذيل واجب است

قـرار  يا در زير لباسشان شورت دراز بپوشند كه از ناف تا زانو را تحت پوشـش   -1
 .بدهد
 .لباس كلفتي بپوشندكه پوست بدنشان نمايان نشود، يا باالي آن شورت كوتاه -2

عملي كه در سؤال مطرح شده بسيار خطرناك است؛ بر اينها الزم است كه بـه درگـاه   
براي خود و برادران مسلمانم خيـر  . توبه نموده و ستر عورتشان را الزم بگيرند تعالىاهللا 

 .گمان كه او بخشنده و مهربان است بي، مسألت دارم عالىتو هدايت را از اهللا 
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 )17-16( :ص، فتاواي معاصر -شيخ ابن عثيمين

 دار ] حكم نماز در لباس عكس66[

 رد؟دا ميدار چه حك نماز خواندن در لباس عكس س:

هـا را   بر كسي كه اين عكس. اگر عكس واضح و مشخص باشد نماز ناجايز است ج:
ي عكـس را بـه     جب است آن را شسـته و پـاك نمايـد و يـا چهـره     بيند وا بر لباسش مي

هـاي زبـان    نوشـته ، از بين ببـرد. همـين اسـت حكـم صـليب     ، ي مواد زايل كننده وسيله
و يـا در اشـياء ممنوعـه    ، كند را به خود مشغول مي انسانانگليسي و هر آنچه كه حواس 

 .داخل هست
 )114( ص، اللؤلؤ المكين –شيخ ابن جبرين

 كم حضور در نماز جماعت همراه با بوي بد و متعفنح] 67[

هصلَّى  در اين جا حديثي وجود دارد كه رسول اهللا س: فرموده  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

لَ «: است نْ أكَ ـمَ م و الْ لَ وَ الثُّوْ ـبَصَ ةَ الْ إنّ املَالئكَ امٍ فَ ةَ أيَ نا ثَالَثَ دَ جِ سْ بَنَّ مَ رَ قْ اثَ فَالَ يَ رَّ تَأذي  كُ تَ

مَ  نُو آدَ نْهُ بَ تَأذّي مِ َّا يَ  )776F1(»ممِ

چون ، بخورد تا سه روز نبايد به مسجد ما نزديك شود، هر كس پياز يا سير و يا تره«
شـوند مالئكـه نيـز از آن ناراحـت و اذيـت       از آنچه كه آدميزادگـان از آن ناراحـت مـي   

 ».شوند مي

                                                            
وجـود  »  ثالثـه ايـامٍ «ي  در صـحيحين جملـه   ).564،563) و مسلم  (5452،5451)،  (856-853بخاري  ( -1

ث در ورايـت ابـوداود    در آخـر حـدي   (فـال يقـربنّ مسـجدنا)ندارد. آري! كلمه ثالثاً بعـد از عبـارت    

صـلَّى اللَّـه علَيـه وآلـه      ) آمده است ليكن مدرج است يعني از كالم راوي است نه سـخن پيـامبر  3824(
لَّمساش اين است كه رسول اهللا و معني و لَّمسو هآلو هلَيع لَّى اللَّهاين نهي را تا سه بار تكرار فرمودند. ص

 (واهللا اعلم)  
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شياي فوق را بخورد تـا سـه   آيا معني حديث مذكور اين است كه اگر كسي يكي از ا
كـه منظـور از آن ايـن اسـت كـه       ي نماز خواندن در مسجد را ندارد؟ يـا ايـن   روز اجازه

 خوردن اينها براي كسي كه نماز جماعت بر او الزم است جايز نيست؟
حضور مسلمان در مسجد براي نماز جماعت با دهن بدبو و آزار دهنده مكروه  ج:
با . و يا بخاطر چيز ديگري مانند دخانيات باشد... ن پيازاين بدبويي بخاطر خورد، است

آور بودنش حرام بوده و داخل در  كه دخانيات عالوه از بوي بد به علت زيان علم به اين

﴿ :فرمايد مي تعالىباشد كه اهللا  ي اعراف مي از سوره 157ي آيه         

     ﴾ 

 .»ها را كند برايشان ناپاكيزه ها را و حرام مي سازد براي ايشان پاكيزه و حالل مي«
 :  كند ي مائده بر همين امر داللت مي از سوره 4ي  همچنين آيه

﴿               ﴾ 

اشياي پاكيزه برايتـان  : بگو، اح شده استمب ها آنپرسند كه چه چيزي براي  از تو مي«
 .»اند مباح شده

شـود كـه مـواد     مسلّم است كه دخانيات از طيبات نيست و بدين ترتيـب معلـوم مـي   
اصل  اما محدود بودن نرفتن به مسجد تا سه روز بي. شود مخدر از محرّمات محسوب مي

ين هر زماني كه ايـن  بنابرا، بلكه اين حكم بستگي به وجود بوي بد دارد، و اساس است
چـون   .رود كراهيت حضور به مسجد نيز از بين مـي ) ولو قبل از سه روز( بو زايل بگردد

بنابراين اگـر فتـواي تحـريم    . زند حكم به اعتبار وجود و عدم آن همراه با علتش دور مي
زيـرا  ، حضور در مساجد به علت وجود بوي بد صادر شود قطعاً فتـوايي قـوي خواهـد   

مگر آن كـه دليـل   ، كه اصل در امر وجوب است همان طور ، حرمت است، اصل در نهي
 .ديگري وجود داشته باشد كه خالف آن را ثابت كند

 )12/82( مجموع فتاوا و مقاالت متنوعه –شيخ ابن باز 

 حكم عجله و دويدن براي رسيدن به ركعت] 68[
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، سـت ندهنـد  انـد كـه هـيچ بخشـي از نمـاز را از د      بسياري از مسلمانان حريص س:
شنوند كه در حال نماز اسـت شـروع    آيند و صداي امام را مي بنابراين وقتي به مسجد مي

 حكم اين عمل چيست؟، آيند به دويدن كرده و با شتاب به مسجد مي
هصلَّى  رسول اهللا، شتاب و دويدن كاري نامناسب و مكروه است ج: علَيه وآله  اللـَّ

لَّمسكِينَةِ إِ «: فرموده است و مْ بِالسَّ يْكُ لَ عَ الةَ فَ يْتُمُ الصَّ تَ ا أَ لُّوا، ذَ تُمْ فَصَ كْ رَ امَ أَدْ مْ ، فَ اتَكُ ا فَ مَ وَ

ُّوا أَمتِ  )777F1(»فَ

آن مقـدار را بـا او   ، هر مقداري كه به امـام رسـيديد  ، با آرامش و وقار به نماز بياييد«
 ».نيدي نمازتان را تكميل ك بخوانيد و بعد از سالم امام؛ باقي مانده

تُمْ  عْ مِ ا سَ ـ[إِذَ كِينَةِ وَ الْ مْ بِالسَّ يْكُ لَ عَ ةِ وَ الَ وا إِىلَ الصَّ شُ امْ ةَ فَ امَ ـإِقَ ارِ الْ قَ امَ ، وَ وا؛ فَ عُ ِ الَ تُرسْ وَ

ُّوا أَمتِ مْ فَ اتَكُ ا فَ مَ لُّوا وَ تُمْ فَصَ كْ رَ  ]أَدْ

اري كـه  هر مقـد ، عجله نكنيد، هرگاه اقامه را شنيديد با آرامش و وقار به نماز برويد«
ي نمازتـان را   آن مقدار را با او بخوانيد و بعد از سالم امام؛ بـاقي مانـده  ، به امام رسيديد

(.»تكميل كنيد
778F

2( 
با خشوع و بدون شـتاب بـه سـوي نمـاز بيايـد و بـا       ، گام زنان انسانسنت است كه 

 .هاي معمولي همراه با متانت و خشوع خود را به صف برساند گام
 )219 - 1/218( ي اسالميهفتاوا –شيخ ابن باز 

 حكم الزم دانستن مصافحه بعد از نماز] 69[

آيا در اين مورد فرقي بـين نمـاز فـرض و    ، رددا ميمصافحه بعد از نماز چه حك س:
 نفل وجود دارد؟

                                                            
 )603) و مسلم  (635اري  (بخ -1
 )603) و مسلم  (635بخاري  ( -2



   

 1023 باب پنجم:
 

هصلَّى  رسول اهللا، در اصل مصافحه به وقت مالقات مشروع است ج: ه    اللـَّ آلـو ه لَيـع
لَّمسكرد و صحابه مصافحه مي ها آنديد با  حابش را ميوقتي كه اص و  يضر ـه نْهم  اللـَّ عـ 

 .نمودند كردند مصافحه مي نيز هنگامي كه با هم مالقات مي

(انس 
779F

(و شعبي )1
780F

حابُ النَّبي«: اند گفته )2 ىلَّ  كان أَصْ لَّمَ  اللَّـهِ صَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ ا  عَ وْ إذا تَالَقُ

ا وْ افَحُ دِ ، تَصَ او إذا قَ وْ انَقُ عَ رٍ تَ فَ نْ سَ ا مِ وْ   )781F3(»مُ

هصلَّى  اصحاب پيامبر« كردنـد   وقتي كه همـديگر را مالقـات مـي    علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
 .»گشيدند گشتند يكديگر را به آغوش مي نمودند و هرگاه از سفر برمي مصافحه مي

هرضي  بن عبيداهللا هطلح   ر بهشتي اسـت؛ در مسـجد پيـامبر   كه يكي از ده يا عنْه اللـَّ
هصلَّى  هصلَّى  از ميان مجلس پيامبر علَيه وآله وسلَّم اللـَّ بلنـد شـد و    علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

هرضي  به سوي كعب بن مالك اش را پذيرفته بود شـتاب و بـا او مصـافحه     توبه عنْه اللـَّ
اين عمل در ميان مسلمانان از زمـان رسـول   . و تبريك گفتاش را به ا كرد و قبولي توبه

هصلَّى  اهللا  .و بعد از ايشان امري مشهور است علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

هصلَّى  پيامبر يانِ «: در حديثي فرموده علَيه وآله وسلَّم اللـَّ تَقَ لْ َ يَ لَمنيْ سْ ا من مُ مَ

افيتصافحانِ اال حتاتَّتْ عَ  هَ قُ رَ ةِ وَ رَ جَ نِ الشَّ اتُّ عَ تَحَ امَ يَ ُامَ كَ بوهنُ امً ذُ   )782F4(»نْهُ

گناهانشـان  ، كننـد  بينند و بـا هـم مصـافحه مـي     دو مسلمان كه يكديگر را مي هرگاه«
 ».ريزد ريزد همان گونه كه برگ درختان مي مي

اگر دو نفـر قبـل    .مصافحه به هنگام مالقات در مسجد يا در صف نيز مستحب است
كه اين سـنت   تا اين، بعد از آن با هم مصافحه بكنند، نماز با هم مصافحه نكرده باشند از

 .ها زدوده شود ها تثبيت شود و دشمني دوستي، بزرگ محقق شده
                                                            

 ».رجاله رجال الصحيح) : «8/36»  (مجمع«) قال في 97طبراني في األوسط  (ال -1
 )4/281»  (شرح معاني األثار«الطحاوي في  -2
 ).2769) و مسلم  (4418بخاري  ( -3
ابـن ماجـه    » حسن غريـب «) ترمذي گفته 2727)، ترمذي  (5212،5211)، ابوداود  (303، 4/289احمد  ( -4

قا«) از حديث براء بن عازب: 3703( افحانِ إال غفرَ هلام قبلَ ان يتفرَّ نْ مسلَمني يلتقيانِ فيتصَ  ».ما مِ
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تواند بعد از دعـا   ليكن اگر كسي با كسي قبل از اداي فريضه مصافحه نكرده باشد مي
دهنـد و بالفاصـله    ي از مردم انجام ميو اذكار مشروع با وي مصافحه كند؛ اما آنچه برخ

، ام بنده براي آن هيچ اصل و اساسي نديده، كنند پس از سالم دوم مبادرت به مصافحه مي
چون دليل آن به اثبات نرسيده است و براي نمازگزار  .بلكه ظاهراً اين عمل مكروه است

اري كـه  اذكـ ، مستحب است كه در اين حالت به خوانـدن اذكـار شـرعي مبـاردت ورزد    
هصلَّى  رسول اهللا  .خواند بعد از نماز فريضه مي علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

پس از سالم مشروع و جايز است اگر قبـل از دخـول   ، مصافحه، اما در نمازهاي نفل
در نماز مصافحه نكرده باشند و چنانچه قبل از نماز مصافحه كرده باشند همان مصـافحه  

 .برايشان كافي است
 )13/348( فتاواي مهم و متعلق به نماز –شيخ ابن باز 

 حكم نماز با كت و شلوار] 70[

رد؟ و منظـور از حـديث ذيـل چـه     دا مـي نماز خواندن با كت و شلوار چـه حك  س:
هصلَّى  پيامبر«تواند باشد؟  مي از دو نوع پوشاك منع كرده كه يكي از  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
ست كه شخص با شلواري نماز بخواند كـه جـز آن ديگـري بـر تـن نداشـته       اين ا ها آن

 783F1»باشد
به شرط آن كه خواندن نمـاز بـا آن   ، ندارد ينماز خواندن مرد تنها با شلوار اشكال ج:

ممكن باشد و شخص به راحتي بتواند سجده كند و بر قعده بنشيند و لبـاس بـه قـدري    
شايد حديث مـذكور بـه همـين امـر     . سازد فشرده نباشد كه حجم اعضاي بدن را نمايان

 .محمول است
 )13/348( مجموع فتاواي و رسايل –شيخ ابن عثيمين 

 زن كدام يك از اعضايش را در نماز بپوشاند؟] 71[

                                                            
 بنحوه)25218شيبه  ( مصنف ابن ابي -1
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، خوانـد  زني كه در خانه يا در مكاني كه از رفت و آمد مردم خالي است نماز مي س:
 د؟آيا بر او الزم است كه پاها و سرش را بپوشان

اش در نزدش موجود باشـند و   يا عمو يا دايي، يا پدر، يا برادر، در صورتي كه شوهر 
 حكم نمازش چيست؟، او بدون پوشش سر و پاهايش نماز بخواند

اگـر چـه در   ، اش را بپوشـاند  ي بدن جـز چهـره   بر زن الزم است كه در نماز همه ج:
روايت شده است كـه  . ز بخواندش و يا در مكاني تاريك نماها آنمكاني خالي و يا در خ

 تواند در يك پيراهن نماز بخواند؟  آيا زن مي! اي پيامبر: سلمه رضي اهللا عنها گفت ام

هصلَّى  رسول اهللا لَّم    اللـَّ سـو ه آلـو ه لَيــمْ «: فرمـود  ع ـورَ ! نَعَ طِّـي ظُهُ غَ اً يُ ـانَ سـابعْ اذاكَ

يْها مَ دَ  )784F1(»قَ

 ».راهنش دراز باشد و پشت پاهايش را پوشش بدهدتواند به شرط آن كه پي مي، بله«
هصلَّى  پس دقت كنيد كه رسول اهللا پوشش پاهـا را شـرط قـرار     علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

لَّى   سر و موها الزم است به دليـل گفتـار پيـامبر   ، همين طور پوشش هر دو كف. داد صـ

ه ائضٍ إالّ بخامرٍ «: اند كه فرموده علَيه وآله وسلَّم اللـَّ الة حَ بَلُ اهللا صَ قْ  )785F2(»ال يَ

 ».كند مگر با روسري اي را قبول نمي اهللا نماز هيچ زن بالغه«
منظور از حايضه در اين حديث زني است كه به سن حيض رسيده باشد؛ يعني زنـي  

ار چيـزي اسـت كـه مـوي سـر      . كه به سن تكليف رسيده است گـردن و سـينه را   ، خُمـ
 .پوشاند مي

 .ق.هـ 03/03/1424ي  مورخه –فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين 

                                                            
موافـق  ). حاكم حديث مـذكور را تصـحيح كـرده و ذهبـي بـا او      915) (1/250)، حاكم  (915ابوداود  ( -1

سلمه است. ابن حجر گفته موقـوف بـودن آن    اند كه اين حديث موقوف بر ام است. برخي ترجيح داده
  1/280» تلخـيص الحبيـر  «، 2/62» سـنن دارقطنـي  «)، 324(  1/141» مؤطـا مالـك  «رك.  صحيح اسـت. 

)443.( 

)، 1711بـن حبـان)  (  ،  (ا655)، ابـن ماجـه   377)، ترمـذي  ( 641)، ابـوداود  ( 259، 218، 6/150احمد  ( -2
 »حسن صحيح«) ترمذي گفته است 918، 917(  1/251حاكم 



 

 

 

 

 :فصل نهم
 افراد معذور نماز



 

 ] آيا از لحاظ اجر و ثواب بين نماز بيماران و افراد سالم فرق وجود دارد؟72[

ركوع و سـجده را بـا اشـاره انجـام داده و     ، اندخو ميآيا كسي كه برصندلي نماز  س:
اجر و ثواب نمازش با نماز كسي كـه آن را بـه صـورت    ، نباشدرويش نيز به سمت قبله 

 د؟كن مياند فرق خو ميكامل و به سوي قبله 
نماز بر صندلي يا مبل جز براي افرادي كه از ايستادن و يا ركوع و سجده نـاتوان   ج:

اند نمازش تو ميهستند جائز نيست؛ بنابراين هرگاه شخص بيمار از ايستادن ناتوان باشد 
ته و رو به قبله بخواند. ركوع و سجده را با اشاره انجام دهد؛ چنانچه رو كردن به را نشس

اند به هرجهتي كه حالش اقتضا كند نمـاز بخوانـد.   تو ميسمت قبله برايش ممكن نباشد 
 ود.  ش ميهيچ چيزي از اجر و ثواب نمازش كاسته ن

هصلَّى  رسول اهللا هرضي ران بن حصين به عم علَيه وآله وسلَّم اللـَّ  گفت: عنْه اللـَّ

نْبٍ « ىلَ جَ عَ تَطِعْ فَ ْ تَسْ إِنْ ملَ ا فَ دً اعِ قَ تَطِعْ فَ ْ تَسْ إِنْ ملَ ائِامً فَ لِّ قَ 786F(»صَ

1( 

 »اگر نتوانستي بر پهلو نماز بخوان، ايستاده نماز بخوان«

ياً « در روايت ديگري آمده است: ستَلقِ اِن ملَ تَستَطِع فَمٌ 787F(»فَ

2( 

 »و نمازت را بخوان)( وانستي بر پشت بخواباگر نت«
ثواب نمازش مانند نمـاز كسـي اسـت كـه     ، اندخو ميشخص معذوركه با اشاره نماز 

 چون اهللا تعالي فرموده است:، اند كامل و بي نقص استخو ميايستاده و رو به قبله نماز 

﴿            ﴾۲۸۶: [البقرة[ 

 »د.ساز ميلي هيچ كس را خارج از وسع و توانش مكلف ناهللا تعا«

﴿          ﴾ :۱۶[التغابن[ 

 »انيد از اهللا بترسيد.تو ميتا «

                                                            
 )1117بخاري  ( -1
 )3493).وسنن كبري از بيهقي  (1( 2/42سنن دارقطني -2
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درصورتي كه شخص قادر به ايستادن باشد؛ ولي از انجام ركـوع و سـجده بـه علـت     
سته رويش را به سمت قبلـه  اند بر صندلي نشتو مي، وجود بيماري در زانوها ناتوان باشد

  واهللا اعلم)( كرده براي ركوع و سجده اشاره كند و به هنگام سجده بيشتر خم بشود.
 از گفتار و امالي شيخ ابن جبرين 

 ] حكم نماز زن سالمند كه از ايستادن ناتوان است.73[

م انتـو  مـي آيا به هنگام خسـتگي  ، زني سالمند هستم و در نماز نمي توانم بايستم س:
 ود؟ش ميكاسته  اگر چنين كنم آيا از اجر و ثواب نمازم، نشسته نماز بخوانم

، نشسته نماز خواندن براي افراد معذور و ناتوان جائز است. اين در زمان خستگي ج:
، چون دراين صورت، ودش ميمشقت و رنج به سبب بيماري يا سالمند بودن حاصل 

ود. اين عوامل نشستن را ش ميبيماري دچار ضرر زياد شدن ، شخص به خاطر ايستادن
 ود؛ چون رسول اهللاش ميد و نمازش با همين وضع نيز كامل ده ميبرايش جايز قرار 

هصلَّى  ىلَ «فرمود:  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ عَ تَطِعْ فَ ْ تَسْ إِنْ ملَ ا فَ دً اعِ قَ تَطِعْ فَ ْ تَسْ إِنْ ملَ ائِامً فَ لِّ قَ صَ

نْبٍ   )788F1(»جَ

 اگر نتوانستي بنشين و اگرنتوانستي بر پهلو نماز بخوان)، ده نماز بخوانايستا(

﴿اهللا تعالي فرموده است:           ﴾ :انيـد از اهللا  تو مـي تا « ]۱۶[التغابن

 »بترسيد.
ولي بايـد دانسـت   ، ان نشسته خواندتو مياما در نماز نفل با وجود توانايي بر ايستادن 

 ب آن نصف ايستاده خواهد بود.ثوا

ةِ القائِم« به دليل حديث الَ ن صَ لَی الَّنصفِ مِ دِ عَ اعِ الة القَ  )789F2(»صَ

 نمـاز نفـل اسـت.   ، ثواب نماز نشسته نصف نماز ايستاده است). منظور از اين نمـاز (
    واهللا اعلم)(

                                                            
 )1117بخاري  ( -1
 )1116،1115بخاري،  ( -2
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 )331( ص لطبيةجامع الفتاوي ا -شيخ ابن جبرين

 ن فهد بن عبدالمحسنجمع ترتيب: دكتر عبد العزيزب

 ] مدت سفري كه مي توان نماز را شكسته خواند74[

اكثر ايـن  ، در مورد قصر نماز از جنابعالي فتوايي شنيده ام كه زبانزد طلبه هاست س:
، ويند كه قصر نماز در مسافرت محدود به مدت معيني نيستگ ميطلبه ها از طرف شما 

 ل براي ما بيان كنيد.اهيم داليل اين مسئله را به طور مفصخو مي
د يـا نـه؟)   كنـ  مـي اقامت مسافر در يك شهر كه آيا حكم سفر را قطع ( اين مسئله ج:

المجموع شرح المذهب) بيـان نمـوده   ( مورد اختالف علماست. آنگونه كه امام نووي در
در اين خصوص بيش از بيست فتوا وجود دارد. اين اختالف نظرها بدان خاطر است كه 

نص قاطعي وجود ندارد كه صاحب نظران را متقاعد سـازد؛ از ايـن جهـت    در اين زمينه 
وطن قـرار  ( شيخ االسالم تيميه و جمعي ديگر از علما گفته اند كه اين مسئله به استيطان

همواره بين استطان و مسـافرت دورمـي    انسانردد. چون حالت گ ميدادن) با مسافرت بر
ي محدود نشود در حكم استيصال است. اين فتوا زند. اقامت دائم اگر به كار يا زمان معين

 د.كن مياطمينان بخش تو بوده و ظواهر و داليل شرعي نيز برآن داللت 
ود كـه بيـانگر تعيـين    شـ  مـي چون نه در قرآن ونه درسنت حتي يك حرف هم ديده ن

د. چنانچه كسي در اين موضوع داليلي دارد به ما كن ميمدتي باشد كه حكم سفر را قطع 
 ه دهد.  ارائ

اين است كه رسول ، بزرگترين داليل كساني كه اين مدت را معين ومحدود نموده اند
هصلَّى  اهللا مسافرت هاي زيادي نموده و مدتي را مقيم شـده اسـت.    علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

هصلَّى كمترين مدت زمان اقامت ايشان ، از اين علما اي عدهبنابراين   ه وآله وسلَّمعلَي اللـَّ
هرضي  بيشترين آنرا معيار قرار داده اند. مثالً؛ ابن عباس اي عدهو   گفتـه اسـت:   عنْـه  اللـَّ
نمـازش را تمـام   ، هرگاه مسافر در يك جا نوزده روز يا بيشتر از آن نيت اقامـت بكنـد  (

هصلَّى  بخواند. چون رسول اهللا ـ  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ وزده روز در مكـه مانـدگار شـد و    ن
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، يـا كمتـر از آن) مانـدگار شـويم    ( بنابراين اگر تنها نوزده روز، اندخو مينمازش را قصر
  انيم)خو مينماز را كامل ، نماز را قصر و اگر بيشتر از آن بمانيم

اگر بيشتر از چهار روز نيت ( امام احمد و امام شافعي و به گمانم امام مالك گفته اند:
نمـاز را كوتـاه   ، د نماز را تمام بخواند و اگـر چهـار روز يـا كمتـر از آن نيـت بكنـد      بكن

بخواند). ليكن امام شافعي روزهاي دخول و خروج را حساب نكرده و روزهاي مفيـد و  
ند. طبق اين مذهب روزهاي مفيد براي اتمام نمـاز شـش روز   دا ميخالص را چهار روز 

ز مفيد در وسط. ولي امام احمـد روز دخـول   روزهاي دخول و خروج و چهار رو، است
 دليلش چيست؟، دكن ميوخروج را حساب 

هصلَّى دليلش اين است كه رسول اهللا  لَّم    اللـَّ سـو ه آلـو ه لَيـدرسـفر حجـة الـوداع    ع- 
، يك شـنبه ، ذي الحجه وارد مكه شد. روزهاي در روز يك شنبه چهارم -آخرين حجش

در آنجا ماندگار شد و در چاشـتگاه روز پـنج شـنبه بـه     ، نبهسه شنبه و چهار ش، دو شنبه
 اندند.خو ميسوي مني رهسپار گشت. ثابت شده كه ايشان در اين مدت نماز را قصر 

هرضي  انس   ويد:  گ مي عنْه اللـَّ

نبی«  جَ الَ رَ ىلَّ  خَ لَّمَ  اللَّـهِ صَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ وَ ، عَ ة الَ جَ ةَ فِی حَ كَ لی يعنِی الَی مَ لَم يزل يصَ اع؛ فَ دَ

اً  رشَ َا عَ منَا هبِ وا يف مكة؟ قال: أقَ امُ : كم أقَ ئلَ عَ إلَی املَدينة فَسُ جَ تی رَ تَنيِ ِ حَ كعَ  )790F1(»رَ

هصلَّى  پيامبر( در سفر حجة الـوداع رهسـپارمكه شـد و همـواره      علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
ي   برگشت. از انساند تا اين كه به مدينه خو مينمازها را شكسته  ضـر ـه سـؤال   عنْـه  اللـَّ

 شد چند روز در مكه ماندگار شديد؟ گفت: ده روز).
هصلَّى  باتوجه به اين كه پيامبر چهارم ذي الحجه به ، روز يكشنبه علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

 مكه رسيد و صبح چهاردهم ذي الحجه از مكه خارج شد. بدين ترتيب روزهاي اقامـت 
و روز هـاي باقيمانـده در   ، چهـار روز قبـل از خـروج بـه مشـاعر     ، ودش ميده روز  ها آن

 مشاعر.
 ولي سؤال اينجاست كه آيا اين امر دليلي برتحديد است يا دليلي بر عدم تحديد؟

                                                            
 )693)ومسلم (1081بخاري  ( -1
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هصلَّى  چرا؟ چون: رسول اهللا، اين امر دليلي بر عدم تحديد است، از نظر من   اللـَّ
سو هآلو هلَيعپس نمازش را تمام ، نفرمود: هر كس بيش از چهار روز ماندگار شود لَّم

ند. آي مينست كه مردم قبل از چهارم ذي الحجه به مكه ندا ميدر حالي كه ايشان ، بخواند
در  اي عدهبعضيها در اول و حتي ، بعضيها در دوم، بعضيها در سوم، بعضي در چهارم

شروع به آمدن ، آيند. چه بسا برخي از ماه شوال واپسين روزهاي ذي القعده به مكه مي

﴿ يردپذ ميچون مناسك حج در ماههاي مخصوص انجام ، دندكر مي    

   ﴾ :ال است. ها آنو نخستين  »معينى است! هاى در ماه، حج« ]۱۹۷[البقرةشو 

هصلَّى  پس با توجه به اين كه پيامبراكرم نسـت كـه حجـاج    دا مي وآله وسلَّم علَيه اللـَّ
يي كه قبـل از چهـارم   ها آنفت گ مين ها آنند و باز هم به آي ميقبل از ذي الحجه به مكه 

 ود كه اتمام نماز الزم نيست.ش ميمعلوم ، آمده اند نمازشان را تمام بخوانند
اكنان آن بنابراين هنگامي كه ايشان در سال فتح مكه در اين شهر نمـاز خوانـد بـه سـ    

ُّوا«فرمود:  فرٌ أَمتِ ا قَومٌ سَ إنَ   )791F1(»فَ

 چون ما مسافر هستيم)، نمازتان را كامل بخوانيد( 
هصلَّى  رسول اهللا د و به اهل دا ميسالم ، اندخو ميدو ركعت نماز  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

د و نمازشـان را كامـل   دنشـ  مـي بلند  ها آنرمود: كه شما نمازتان را تمام كنيد و ف ميمكه 
                       .دند.كر مي

هصلَّى  پيامبر  وظيفه رسالت و ابالغ را بـه شـكل احسـن انجـام      علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
هصلَّى  نيم كه پيامبردا ميدند؛ پس وقتي كه ما دا مي لَّم    اللـَّ سـو ه آلـو ه لَيـچهـار روز در   ع

نـيم كـه   دا مـي ج به مني و شش روز بعد از آن ماندگار شدند. همچنـين  مكه قبل از خرو

                                                            
) ابن خزيمه در صحيح خود 3860،8159نف ().ابن ابي شيبه در مص1229) ابو داود (4/430،432احمد ( -1

) حــديث 5287،5170،5111)، بيهقــي در  (ســنن كبــري) (517( 18/209) طبرانــي در (الكبيــر) 1643(
 مذكور ضعيف است، ليكن به مجمع طرقش به درجه ي حسن مي رسد. 
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(ايشان بيست روز در تبوك
792F

(و نـوزده روز در مكـه مانـدگار شـدند     )1
793F

ايـن   ي همـه . در )2
دنـد. معلـوم   كر مـي اندند و تغييري در حكـم ايجـاد ن  خو ميمسافرت ها نماز را شكسته 

 ندارد. ود كه فرق بين اقامت چهار روز يا بيشتر وجودش مي
وييم: نيت قطع سفر مطلق در آن شهر اعتبار دارد؛ بنابراين مسافري گ مياينجاست كه 

د و آنچه كه بـراي مقـيم الزم   آي ميكه نيت اقامت در جايي را بكند از اهل آن به حساب 
 ود.ش مياست بر او نيز الزم 

ار در ولي اگرشخصي بگويد: من هم از اهل اين شهر نيستم؛ ليكن بخـاطر فـالن كـ    
مـع الوصـف وي را از اداي نمـاز بـا     ، وييم شما مسافر هسـتيد گ ميبه او ، مي مانم اينجا

مگـر  ، نيمدا ميبلكه او را ملزم به خواندن نماز جماعت وجمعه ، يمكن ميجماعت معاف ن
آنكه نماز جمعه را بنابر عذري از دست بدهد كه در آن صورت بايد دو ركعـت ظهـر را   

 بخواند.
نيم بگونه اي كه روزه هايش را بخورد و پس از دا ميا معاف از روزه نهمچنين وي ر

زيـرا  ، يمدهـ  ميرا بجا آورد. نه هرگز چنين اجازه اي به او ن ها آنرمضان دوم نيز قضاي 
يم كـه اگـر   ده ميوي در حالت سير و سفر قرار ندارد. بدين خاطرچنين اجازه اي به او ن

آن ، پس در سالهاي دوم و سوم نيـز چنـين كنـد   س، روزهاي رمضان امسال را ترك بدهد
ردد. گـ  ميناتوان  ها آنود كه گاهي از قضاي ش ميوقت روزهاي زيادي بر او الزم القضاء 

در سفر مانند تأكيـد شكسـته خوانـدن نمـاز نيسـت.       گرفتنبايد دانست كه تأكيد روزه ن
نرسيده است كـه  است. هرگز به اثبات  چون قصر نماز نزد برخي از علما در سفر واجب

هصلَّى  رسول اهللا در حالت سفر نمازي را تمام بخواند. ولي خـوردن   علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
لَّى   ود. چون صحابه كرام در سفر همراه پيامبرش مين روزه در سفر چندان تأكيد صـ ـه  اللـَّ

                                                            
ابـن حبـان   ) 4335) مصـنف عبـد الـرزاق  (   1139)عبد بـن حميـد (  1235)ابو داود  (3/295مسند احمد ( -1

) ايــن 1094). شــيخ آلبــاني در صــحيح ابــو داود  (5260)و بيهقــي در (ســنن كبــري) (2752)، (2749(
 حديث را صحيح قرار داده است.

 )1080بخاري  ( -2
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لَّمسو هآلو هلَيردند و هيچ كس بر خو ميزه را دند و برخي روش ميبرخي روزه ، بودند ع
 رفت.گ ميديگري ايراد ن
هصلَّى  رسول اهللا رفـت. هنگـامي كـه بـه     گ ميدر مسافرت روزه  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

در سفري) گفته شد: گرفتن روزه بر مردم گران شده است اقدام به خوردن روزه ( ايشان
طـوالني و زيـادي در يـك شـهر مانـدگار       وييم: مسافري كـه مـدت  گ مينمود. بنابراين 

بلكه بايـد روزه بگيـرد تـا    ، نبايد روزه هايش تا رمضان ديگري به تأخير بيندازد، ودش مي
 ود.ش مي و تنبل كه در نتيجه سهل انگار روزه ي ماههاي زيادي بر او متراكم نشود

 ) 10/24( لقاء الباب المفتوح -شيخ ابن عثيمين

 آيا نمازش را قصر بخواند؟، ماند ميو سال در يك جا ] مسافري كه به مدت د75[

بين من و يكي از دوستان عربم در مورد كوتاه خواندن نماز اختالف پـيش آمـد؛    س:
ويم. من نمـازم را تمـام   ش ميريم. احياناً دو سال در آنجا ماندگار ب ميما در آمريكا به سر 

اند و خـودش را  خو ميا كوتاه ولي دوستم نمازش ر، انم مثل اينكه در وطن هستمخو مي
گرچه به مدت دو سال در آنجا مانـدگار شـود. اميـدواريم حكـم كوتـاه      ، نددا ميمسافر 

 خواندن نماز را در مورد ما همراه با دليل بيان بفرماييد.
ود كه قصر نماز هاي چهار ركعتي برايش مجاز ش ميعمالً مسافر به كسي گفته  ج:

  ﴿ باشد. اهللا تعالي فرموداست:               

   ﴾ :۱۰۱[النساء[ 

گناهي برشـما نيسـت كـه نمـاز هـاي چهـار       ، هرگاه در زمين به مسافرت پرداختيد«
 »ركعتي را دو ركعت بخوانيد

هرضي  بويد: با عمر بن خطاگ ميبه دليل اين كه يعلي ابن اميه   در مورد  عنْه اللـَّ
واز ، ي تعجب كردمكن ميمن هم از آنچه تو تعجب ( ايشان گفت:، صحبت كردم اين آيه
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هصلَّى  رسول اهللا (ايشان فرمود:، در اين مورد سؤال كردم علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
794F

ةٌ [ )1 قَ دَ صَ

قَ  دَّ ـهُ تَصَ بَلُو اللَّ اقْ مْ فَ يْكُ لَ َا عَ تَهُ هبِ قَ دَ  ]ا صَ

لذا صدقه ي باري تعالي را بپذ ، صدقه است كه اهللا تعالي به شما ارزاني داشته است«
 »يريد

كسي كه چهار روز يا كمتر از آن براي اقامت در جايي نيت بكند در حكم كسي قرار 
ي   دارد كه عمالً مسافر است. به دليل حديث جـابر و ابـن عبـاس    ضـر ـه كـه   عنْهمـا  اللـَّ

هصلَّى  ايت كرده اند: پيامبررو صبح چهارم ذي الحجه در سفر حجة  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
(الوداع

795F

ششم و هفتم در آنجا ماند. نمـاز فجـر را   ، پنجم، وارد مكه شد. روزهاي چهارم )2
انـد. معلـوم   خو مـي ابطح) خواند. در اين روزها نمازهـايش را كوتـاه   ( در روز هشتم در

ايشان فقط نيت همين روزها را داشته است. پس هر كس كه به مسافرت بـرود   است كه
هصلَّى  و نيت اقامتش به اندازه ي روزهايي باشد كه پيامبر لَّم  اللـَّ سـو هآلو هلَيدر مكـه   ع

بايد نمازش را كوتـاه يعنـي قصـر    ، در سفر حجة الوداع اقامت گزيد يا كمتر از آن باشد
نمـازش را تمـام بخوانـد؛ چـون در     ، كه بيش از اين مدت را نيت بكند هر كس بخواند.

 اشد.ب ميحكم مسافر ن
زينـد؛ ولـي   گ مـي د و اقامـت  كنـ  مـي اما كسي كه بيش از چهار روز در شهري سـفر   

د؛ بلكه اراده كن ميتصميم ماندگار شدن در آنجا را ندارد و براي روز هاي خاصي اراده ن
مانند كسي ، رددگ ميدر آنجا به پايان برسد به وطنش باز اش اين است كه هرگاه كارش 

كه در جبهه در مقابل دشمن در حال ستيز اسـت يـا كسـي كـه پادشـاه او را در حـبس       
انداخته است يا كسي كه به دليل معالجه ي مريضي به جايي رفته است يـا در محاصـره   

ت واراده اش ايـن  ي دشمن است يا به خاطر دستگيري غالم فراريش به جايي رفته اسـ 
بـه محـل زنـدگي خـويش      است كه هرگاه جنگ تمام شود و يا از زندان آزاد گردد و...

 برگردد.
                                                            

 )686مسلم  ( -1
 )1085بخاري ( -2
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كه مـدت زيـادي در    هرچند، اين شخص مسافر است و بايد نمازش را قصر بخواند
   آنجا بماند.

هصلَّى  به دليل اين كه ثابت شده است كه رسول اهللا كـه درسـال    لَّمعلَيه وآله وس اللـَّ
(انـد. خو ميفتح مكه نوزده روز در اين شهراقامت كرد و نماز هايش را قصر 

796F

همچنـين   )1
(اندنـد؛ خو ميبيست روز در تبوك ماندگار شد و با يارانش نماز را قصر 

797F

زيـرا در ايـن    )2
   مدت اقامت ننموده بود؛ بلكه بر نيت سفر بود.

 )1/374( ميةفتاوي اسال –انجمن دايمي 

 آيا مسئله قصر نماز وجمع بين دو نماز تابع شرايط خاصي است؟] 76[

به ممالك اسالمي و غير اسالمي ، مكن ميبنده بر حسب شرائط شغلي بسيار سفر  س:
د و بر من سنگين است محافظـت بـر نمـاز    آي ميمي روم مهمترين چيزي كه برايم پيش 

د و تـا شـب ادامـه دارد. در    وش مين كه برنامه ي روزانه ام از صبح شروع اي ويژهاست؛ ب
بيشتر اوقات نماز در موقعيتي نيستم كه بتوانم نمازم را به موقع ادا كنم؛ بنـا بـر يكـي از    

   علت هاي ذيل:
 عدم وجود مكاني پاك براي نماز-
 عدم وجود مكاني تميز جهت طهارت و وضو-
 عدم تشخيص قبله-
 حضور زنان برهنه و بد حجاب-
 ساجدوجود قبر در بعضي از م-

 ود.ش ميمانع نماز خواندن من  ها آنوجود اين عوامل يا برخي از 
گاهي طوالني و ، چه بسا مسافرتم برحسب مأموريتي كه به خاطر آن به سفر مي روم

وم و شـ  مـي يعني در بعضي از مسافرتها فقط روزهاي اندكي مانـدگار  ، گاهي كوتاه است

                                                            
 ) گذشت.74تخريج حديث مذكور در فتواي شماره ي ( -1

 تخريج آن در فتواي سابق گذشت. -2



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1036 
  

يشتر از يك ماه به طول بيانجامـد و  ب ميدر بعضي مسافرت ها اقامتم تا يك ماه و شايد ك
انم بـر  تـو  مـي و ن، دآي ميدر اين ايام مشتقات و مشكالتي كه سابقاً ذكر كردم برايم پيش 

انم به رخصت قصر و جمع عمل كنم و تو ميآيا با اين وضعيت ، نماز هايم مواظبت كنم
م آنگونـه كـه   بين نمازهاي ظهر و عصر يا مغرب و عشاء جمع تقديم يا جمع تأخير كـن 

 د؟كن ميشرايطم ايجاب 
اميدوارم پاسخي شفاف و روشن در اختيار مـا بگذاريـد. اهللا تعـالي شـما را حفـظ و      
تحت حمايت خود قرار دهد و شما همچنين علم تـان را بـراي نفـع اسـالم و مسـلمين      

 سودمند قرار دهد.
دا كنيـد و  يم كه نمازهاي فرض را با نهايت كوشش در اوقـات آن ا كن ميسفارش  ج:

هيچ نمازي را از وقت آن تأخير نكنيم؛ چون تأخير نماز در حقيقت ضـايع كـردن و بـه    
 همانگونه كه اهللا تعالي فرموده است:، فراموشي سپردن است

﴿          ﴾٥٩مي: [مر[ 

 »نماز را هدر دادند و از شهوات پيروي كردند«

﴿ د:فرماي مي تعالىاهللا          ﴾ :۵[املاعون[  

 »كساني كه نماز خود را به دست فراموشي مي سپارند«
انيد پنج يا ده دقيقه اجازه بگيريد و نمازتـان را بطـور   تو ميبنابراين شما در وقت كار 

يريد. وقتـي كـه درمحـل    گ ميكامل بخوانيد. همانگونه كه براي رفتن به دستشويي اجازه 
سجاده اي به همراه داشته باشيد و برآن نمـاز بخوانيـد. امـروزه هـيچ محـل      ، كار هستيد

بنـابراين در اوقـات نمـاز درصـورتي كـه      ، نيست كاري از وضو خانه و دستشويي خالي
وضو بگير. اگر برايت ممكـن اسـت يـك     وضو نداشته باشي به وضوخانه محل كار برو

با خودت داشته باش و در هنگام نماز از رو به رو شدن زنان بد حجاب دستگاه قبله نما 
سعي كن از آن مسجد خارج شـو و  ، پرهيز كن. اگر در مسجدي قبري را مشاهده كردي

اني در همـان مسـجد نمـاز    تـو  مـي در كنار آن مسجد و يا در مسير پياده رو نماز بخوان. 
بده. اگر سفرت با مشـقت و سـختي   بخواني به شرطي كه آن قبر را پشت سر خود قرار 
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همان طور كـه مسـافر چنـين رخصـتي دارد. از     ، اني جمع و قصر كنيتو مي، همراه باشد
چـون  ، همان را كه به حال شما مناسب تر اسـت اختيـار كـن   ، ميان جمع تقديم و تأخير

مشقت باعث جلب سهولت و آساني است. اما اگر مشقتي در كار نباشد و شما به عنوان 
ولي شما اراده ي اقامت روزهـاي زيـادي را   ، يا مشقت باشد، در هتل مستقر باشيد مقيم

هيچ كدام را براي شـما  ، داريد در اين صورت نه جمع تقديم و نه جمع تأخير و نه قصر
بلكه بر شما الزم است نماز را به صورت كامل و همان گونـه كـه اهللا آن   ، ينيمب ميجائز ن

 و اهللا اعلم)( نيد.را فرض گردانيده است ادا ك
  9/1/1423از گفتار و امالي شيخ ابن جبرين. در تاريخ

 ] چگونگي نماز در هواپيما 77[

و  ،د چگونـه نمـاز بخـوانم   رسـ  مـي : وقتي كه در هواپيما هستم و وقت نماز فرا 1س
نم پرواز به مدت هفت ساعت به طول مي انجامد و بيش از يك وقت نماز در حال دا مي

 بود. لطفاً مرا در اين مورد راهنمايي كنيد.پرواز خواهم 
، ان آن را با وقت بعدي جمـع نمـود  تو مي: اگر اين وقت نماز از اوقاتي است كه 1ج

بايد نماز اولي را تأخير كرد و پس از فرود از هواپيما در وقت بعدي هـر دو نمـاز را بـا    
ز كند و قبل از غـروب  كه اگر هواپيما بعد از طلوع آفتاب پروا همان گونههم جمع كرد. 

يا اين كه قبل از غروب پرواز كند و قبل از طلوع فجر بـه زمـين   ، آفتاب به زمين بنشيند
در اين صورتها مي توان هر دو نماز را به صورت جمع تأخير ادا كـرد. امـا اگـر    ، بنشيند

 نيد كه پرواز به مـدت ده سـاعت بـه   دا ميقبل از پرواز فرا برسد و شما ، وقت نماز ظهر
جمـع تقـديم كنيـد).    ( در اين صورت بايد عصر را را با ظهر بخوانيـد ، طول مي انجامد

نيد كه پرواز ده دا ميهمچنين اگر وقت نماز مغرب قبل از پرواز داخل شده باشد و شما 
 ساعت به طول مي انجامد در اين صورت نيز نماز عشاء را با مغرب ادا كنيد.

د يـا  كنـ  ميغروب ، آن كه ظهر و عصر را بخوانيد اما اگر مي ترسيد كه آفتاب قبل از
، خوف آن را داريد كه وقت نماز فجر قبل از آن كه مغرب و عشاء را بخوانيد فرا برسـد 

در ايـن  ، كنيد؛ طلوع نمايد مي ترسيد كه آفتاب پيش از آن كه نماز صبح را ادا اين كهيا 
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بايـد نمـاز   ، ز را ايستاده ادا كردود كه بتوان نماش ميصورتها اگر مكاني در هواپيما يافت 
در صورتي كه كه وضو گرفتن درآنجـا  ( قيام و طهارت كامل ادا كرد، سجود، را با ركوع

 ممكن باشد).
اگر چنين مكاني وجود نداشته باشد؛ ولي در راهروي هواپيمـا نمـاز خوانـدن ميسـر     

اگـر نمـاز خوانـدن در    ركوع و سجود ادا نمود؛ ولي ، اشد باز هم نماز را بايد با قيامب مي
راهرو نيز ممكن نباشد يا اين كه جمعيت نمازخوانان زياد باشـد در ايـن صـورت همـه     

ركوع و سجود را با اشاره انجام بدهند و به ، بايد بر صندلي هايشان نشسته نماز بخوانند
 هنگام سجده بيشتر خم بشوند.

﴿ چون اهللا تعالي فرموده است:         ﴾ :۱۶[التغابن[ 

 »انيد از اهللا بترسيد.تو ميتا «

تُمْ [فرموده اند: همچنين رسول اهللا تَطَعْ ا اسْ نْهُ مَ أْتُوا مِ رٍ فَ مْ بِأَمْ تُكُ رْ ا أَمَ  )798F1(]إِذَ

 »هرگاه شمارا به چيزي دستور دهم تا سر حد توان آن را انجام دهيد«
ي كه گفته شد ادا كنند چـون بـيم آن مـي    آري! اينها نمازشان را در هواپيما به صورت 

 و اهللا اعلم)( ود.ش ميرود كه وقت معين نماز فوت 
آيا جائز اسـت كـه در داخـل    ، درس مي: به هنگام مسافرت هوايي وقت نماز فرا 2س

 هواپيما نماز بخوانيم؟
: الحمد هللا: اگر وقت نماز در حالي فرا برسد كه هواپيما در حـال پـرواز اسـت و    2ج
، ودشـ  مين مي رود كه وقت نماز قبل از فرود هواپيما در يكي از فرودگاهها خارج بيم آ

داخل هواپيما به حسب استطاعت از لحاظ ركوع و سـجود  ، به اجماع علما خواندن نماز
 چون اهللا تعالي فرموده است:، و استقبال قبله جائز است

﴿          ﴾ :انيد از اهللا بترسيد.تو مي تا« ]۱۶[التغابن« 

                                                            
 )1337( مسلم -1
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هصلَّى  همچنين رسول اهللا هُ [ فرموده اند: علَيه وآله وسلَّم اللـَّ نـْ أْتُوا مِ ءٍ فَ مْ بِيشَ تُكُ رْ ا أَمَ إِذَ

تُمْ  تَطَعْ ا اسْ  )799F1(]مَ

 »هرگاه شمارا به چيزي دستور دهم تا سر حد توان آن را انجام دهيد«
ما قبل از خروج وقت نماز به زمين مي نشـيند و بعـد   اما اگر مشخص باشد كه هواپي

علما گفته اند كه اداي آن در هواپيما جـائز  ، ماند مياز فرود فرصتي براي اداي نماز باقي 
 است.

 ان آن را بـا ديگـري جمـع نمـود    تو ميهمچنين اگر نماز از همان نمازهايي باشد كه 
هواپيما قبـل از خـروج وقـت    مانند ظهر و عصر يا مغرب و عشاء) ومشخص باشد كه (

نماز دوم به زمين مي نشيند و وقت كافي براي اداي هر دو نمـاز موجـود باشـد. فتـواي     
ان نمـاز را در هواپيمـا ادا كـرد؛    تـو  مـي  جمهور علما بر اين است كه در اين صورت نيز

چون اداي نماز در وقت آن واجب است. البته برخي از علماي متأخر مالكيه گفته اند كه 
نماز در هواپيما جائز نيست؛ زيرا يكي از شرايط صحت نماز امنيت كه بايد روي زمـين  

 ادا بشود.   )مانند شتر و كشتي( يا آنچه كه به زمين متصل است

هصلَّى  چون رسول اهللا لَتْ يلِ [فرموده است:  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ عِ ـجُ ا الْ دً جِ سْ ضُ مَ أَرْ

ا ورً طَهُ   )800F2(]وَ

 »و امتم) مسجد و پاك كننده قرار داده شده است( زمين براي من«

 ) 1/227( ميةفتاوي اسال -اللجنة الدائمة

دو ركعت ديگر را ، درس مي] مسافري كه دو ركعت از نماز چهار ركعتي را به امام مقيم 78[
 چه كار بايد بكند؟

د رس ميراه  زگروهي مشغول نماز خواندن نماز جماعت عشاء هستند. مسافري ا س:
آيـا جـائز اسـت كـه ايـن فـرد بـا        ، و دوست دارد كه نمازش را به صورت قصر بخواند

                                                            
 )1337مسلم ( -1
 )521)ومسلم (335بخاري ( -2
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، سـپس در تشـهد اول بنشـيند   ، جماعت همراه شود تا ثواب نماز جماعت را كسب كند
منتظر بماند تا اين كه امام نماز جماعـت را تمـام كنـد و بـه همـراه او سـالم دهـد؟ در        

از دست داده باشد و به دو ركعت پاياني نماز رسيده باشد  صورتي كه دو ركعت اولي را
 ان به آنان ملحق شده و به همراه آنان سالم دهد و نمازش را تمام شده تلقي كند؟تو مي

اگر با جماعتي نماز بخواند كـه  ، اگر خودش تنها نماز بخواند اجازه ي قصر دارد ج:
ولي اين كه مـردم و امـام نمـاز    ، انداند نمازش را قصر بخوتو ميانند باز هم خو ميقصر 

به دليـل عـام   ، انند بر او الزم است كه همچون آنان نمازش را تمام بخواندخو ميمقيمي 

هصلَّى  بودن گفتار پيامبر ـا « كه فرموده اسـت:  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ مَ ـلُّوا وَ ـتُمْ فَصَ كْ رَ ـا أَدْ مَ

وا اقْضُ مْ فَ اتَكُ  )801F1(»فَ

ه با امام رسيديد بخوانيد وتعداد ركعتهايي را كه با امام نرسيده ايد خودتان آنچه را ك(
          كامل كنيد)

د و بـا  كنـ  مـي مسافر در صورت انفرادي قصـر  ، به ابن عباس گفته شد: علت چيست
(سنت همين است)( اند؟ فرمود:خو ميجماعت مقيمان نماز را تمام 

802F

2( 
ت مذكور بپيونـدد و نمـازش را بـا جماعـت     افضل اين است كه اين مسافر به جماع

 بخواند تا فضيلت و ثواب نماز جماعت را كسب كند.
 2/11/1423فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين. در تاريخ 

 چگونه بخواند؟، ] مسافر نماز عشاء را با امام مقيمي كه در حال اداي نماز مغرب است79[

ز مغرب است به نيت نماز عشـاء  مسافري به امام مقيمي كه در حال خواندن نما س:
ايـن مقتـدي نيـت نمـاز     ، د... آيا هنگامي كه امام براي تشهد اول مـي نشـيند  كن مياقتدا 

                                                            
ــد  ( -1 ــائي  (2/532،489،318،270،238أحم ــه  ( 861) و النس ــن خزيم ــان   1772،1505) و اب ــن حب )، و اب

) و الحـديث فـي الصـحيحين؛    830بـرقم  ( » صـحيح النسـائي  «) و آخرون. و صححه األلباني في 2145(
 ).603،602) و مسلم  (635خاري  (بلفظ:  (فأتموا) بدل  (فأقضوا): الب

 ).688»  (صحيح مسلم«) بنحوه. و أصله في 1/216احمد  ( -2
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و يا منتظر بنشيند تا اين كه امام ركعت سـوم را  ، انفرادي را بكند و به تنهايي سالم بدهد
 بخواند و همراه با امام سالم بدهد؟

 دو فتوا وجود دارد:، سؤال مطرح شده استدر اين مسئله همان گونه كه در  ج:
قتواي أقرب به صواب اين است كه اين فرد نيت انفرادي بكند و سپس بعد از آن كه 

براي خودش سالم بدهد. فتواي ديگري ايـن اسـت   ، ودش ميامام براي ركعت سوم بلند 
 كه اين شخص نمازش را برگرداند و اصالً نبايد پشـت سـر امـامي كـه نمـاز مغـرب را      

 اند اقتدا كند؛ ولي فتواي نخست به حقيقت و صواب نزديك تر است.خو مي
 2/11/1423در تاريخ –فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين 

  ] آيا بر مسافر واجب است كه به نماز جماعت در مسجد شركت كند؟80[

نمـازم را بـا   ، نومشـ  مـي آيا بر من واجب است كه در سفر هنگـامي كـه اذان را    س:
يا اين كه نمـاز جماعـت در مسـجد در حـق مسـافر سـاقط       ، مسجد بخوانم جماعت در

 است؟  
اگر مسافر در مكاني ماندگار است بر او واجب است كه همراه با مردم در مسجد  ج:

آن وقت شـركت كـردن   ، نماز بخواند؛ اما اگر در مسير باشد و بنابر ضرورتي توقف كند
بلكه با همراهـانش در همـان جـا نمـاز     ، ودش ميدر نماز جماعت در مسجد بر او الزم ن

 جماعت بخوانند.
 )15/419( مجموع فتاوي و رسائل –شيخ ابن عثيمين 

 آيا به همين دو ركعت بسنده كند؟، درس مي] مسافر دو ركعت آخر را با امام مقيم 81[

در وقت نماز عصـر در يكـي از شـهرهاي    ، ندمب ميبه سوي مكه مكرمه بار سفر  س:
يـنم كـه امـام دو ركعـت را خوانـده      ب مي، م و به سوي مسجد مي رومكن ميمسير توقف 

. با توجه به اين كه مـن  .انمخو ميم و دو ركعت باقيمانده را با او كن ميبه او اقتدا ، است
انم به همراه امام تو ميآيا ، اندخو ميمسافرم و مسافر نمازهاي چهار ركعتي را دو ركعت 
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ديگر را خودم بخوانم و بدين صورت چهـار ركعـت را   سالم دهم؟ يا اين كه دو ركعت 
 كامل كنم؟

(علماي ما گفته اند ج:
803F

انـد  خو مـي اگر مسافربه امامي اقتدا كرد كه نمازش را تمام « :)1
 »پس بايد نمازش را تمام بخواند

، بايد نمـازش را تمـام بخوانـد نـه قصـر     ، اگر مسافر به امامي مقيم اقتدا كند، بنابراين
ه دو ركعت اول نماز رسيده باشد يا خير. در اين مورد هيچ فرقي بين ظهـر  خواه مسافر ب

 نيم به دليل عام بودن گفتـار پيـامبر  دا ميو عصر و عشاء وجود ندارد. ما اين فتوا را حق 

هصلَّى  مْ [است كه فرموده اند: علَيه وآله وسلَّم اللـَّ اتَكُ ا فَ مَ لُّوا وَ تُمْ فَصَ كْ رَ امَ أَدْ ُّوافَ أَمتِ   )804F2(]فَ

خودتان)كامـل  ( با امـام) بخوانيـد وآنچـه را كـه نرسـيديد     ( آنچه كه به امام رسيديد«
 ».  كنيد

به دليل اين كه نماز مقتدي مرتبط با نماز امام است و مقتدي مأمور بـه اقتـدا از امـام    
 اشد و اين يكي از موارد اقتدا به امام است.ب مي

 )15/268( رسائل مجموعه فتاوا و -شيخ ابن عثيمين

 ] حكم جمع دو نماز براي مسافري كه در مكاني مقيم است82[

و يـا  ، براي مسافر كدام يك افضل تر است؟ در مكان اقامت بـين ظهـر و عصـر    س:
 مغرب و عشاء جمع كند؟ يا هر نمازي را در وقتش بخواند؟

ل شود اگر برايش مشك، افضل اين است كه هر نمازي را در وقت خودش ادا كند ج:
اگرچه مسافر ، صرفاً جواز دارد، جمع در سفر، زيرا طبق قول راجح، اند جمع نمايدتو مي

   در مسير راه نباشد.
 )15/419( مجموعه فتاوي و رسائل -شيخ ابن عثيمين

 را جمع كند؟ ها آناهد خو مي] حكم ايجاد فاصله بين دو نمازي كه مسافر 83[

                                                            
 )2/63از ابن قدامه  (رح)  (» المغني«مراجعه شود به  -1
 )602) و مسلم (908،636بخاري ( -2
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در ، درس ميت ظهر هنگامي كه به فرودگاه در وق، دكن ميسفري  ي ارادهشخصي  س:
اين شخص به همراه آنان نماز ظهر ، يند كه مردم در حال اداي نماز ظهر هستندب ميآنجا 

ود و نماز عصر را داخل هواپيما بـه نيـت جمـع    ش مياند و سپس سوار هواپيما خو ميرا 
 اند؛ حكم مسئله ي مذكور چيست؟خو ميكوتاه 
مواصـله بـين دو نمـاز    ، چون يكي از شروط جمع، جمع كند اندتو مياز نظر ما ن ج:

است و نبايد بين دو نماز فاصله ايجاد شود. از آنجا كه اين شخص بين دو نمـاز فاصـله   
اند جمع كند؛ در چنين صورتي بـراو الزم اسـت كـه پـس از فـرود      تو ميانداخته است ن

گر مي ترسد كه آفتـاب قبـل از   نماز عصر را ادا كند. ا، هواپيما و استقرار آن در پارگينگ
انـد در داخـل هواپيمـا و طبـق حـاالت و شـرايط آن       تو مي، دكن ميفرود هواپيما غروب 

 نمازش را ادا كند.
 هـ ق2/9/1424فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين. درتاريخ

 اذكار و دعاها را در چه زماني بخواند، ] جمع كننده دو نماز84[

يـا مغـرب و   ، مانند جمع بـين ظهـر و عصـر   ، ردر صورت جمع دو نماز در سف س:
اند تسبيحات و اذكار مسـنون را پـس از نمـاز اول انجـام دهـد و      تو ميآيا مسافر ، عشاء

سپس نماز دوم را بخواند؟ يا پس از نماز اول بالفاصله نماز دوم را بخواند و تسـبيحات  
 ود؟ش ميو اذكار نماز از او ساقط 

صالً نماز دوم را بخواند اوراد و اذكـار را بعـد از   پس از سالم مت، در اين صورت ج:
اتمام نماز دوم انجام بدهد. اگر مشـكل نباشـد بعـد از نمـاز دوم اذكـار هـر دو نمـاز را        

اند به اذكار يكي از نمازها بسنده كنـد. چنانچـه بـه    تو ميبخواند. اگر برايش ميسر نباشد 
لـيكن در  ، ذور بـه شـمارمي رود  سبب سفر و مشاغل آن نتوانست اذكار را انجام دهد مع

نيكـي هـا و    حريص باشد تا بدين وسيله، تكبير و تحليل، حد توان بايد بر انجام تسبيح
   ثواب بزرگي در اعمال نامه اش ثبت شود.

 هـ ق2/11/1423فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين در تاريخ



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1044 
  

 ] حكم اذكار بعد از نماز در سفر85[

سـنت  ، ز سنت صبح ترك بقيه ي نمازهاي سـنت استحضار داريد كه در سفر بج س:
هصلَّى  است؛ بفرماييد كه سنت پيامبر در مورد اذكار پس از فـرائض   علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

 در مسافرت چگونه است؟
ولـي آنچـه كـه    ، ساقط شده اند انساننمازهاي سنت در سفر به خاطر مشقت از  ج:
مام نماز و انجام نوافـل اسـت. در صـورتي كـه مشـقت      ات، را به مشقت مي اندازد انسان

انجام نوافل و همچنين اتمام نماز بالمانع است. مواظبت بـر اوراد و اذكـار   ، منتفي بشود
احاديـث و آثـار   ، فضيلت اين اوراد ي بارهچون در، مسنون پس از فرائض مستحب است

 ارد.  هيچ مشقتي وجود ند ها آنزيادي وارد شده است و در مواظبت بر 

﴿ اهللا تعالي فرموده است:                      

  ﴾ :۱۰۳[النساء[ 

در همـه  ( اهللا را ايسـتاده و نشسـته و بـر پهلوهايتـان    ، هرگاه نماز را به پايان برديـد «
 »ياد كنيد )احوال

سواره و پياده و خوابيده به انجام برساند؛ بنـابراين نبايـد   ، د رااند اوراتو مينماز گزار 
 خود را از خير و بركت آن محروم كند.

 29/4/1423فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين در تاريخ:

 هاي سفر ] رخصت86[

 رخصت هاي سفر چيست؟ س:

 چهار چيز در سفر رخصت است: ج:
 نمازهاي چهار ركعتي دو ركعت است. -1
 خوردن روزه در رمضان وقضاي آن پس از رمضانجواز  -2
 مسح بر موزه   -3
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ي نوافـل بـر    مغرب و عشاء. ولي سنت صبح و بقيه، ساقط شدن سنت هاي ظهر -4
 اب خود باقي هستند.حبمشروعيت و است

تحيـة  ، نمـاز وضـو  ، نمـاز چاشـت  ، سنت فجـر ، اند نماز تهجدتو ميمسافر ، بنابراين
از سـفر بـر    انسـان زيـرا سـنت اسـت هرگـاه     ، را بخوانـد المسجد و نماز قدوم از سفر 

قبل از آن كه به خانه اش بـرود بـه مسـجد بـرود و در آنجـا دو ركعـت نمـاز        ، رددگ مي
(بخواند.

805F

1( 
، همچنين خواندن نمازهاي نفلي ديگر براي مسافر جايز است بجز آن چـه ذكـر شـد   

هالصلَّى  زيرا رسول اهللا، سنت مغرب و عشاء، يعني سنت ظهر سـنت   علَيه وآله وسلَّم لـَّ
 اند.  خو ميهاي نماز هاي سه گانه را در سفر ن

 )15/400( مجموعه فتاوا و رسائل -شيخ ابن عثيمين

                                                            
اين موضوع در حديث توبه كعب بن مالـك كـه حـديثي طـوالني اسـت وارد شـده و الفـاظ آن چنـين          -1

هرگاه از مسافرت برمي گشـت ابتـدا بـه مسـجد مـي رفـت ودو        صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم پيامبر:«است
 ).2769-ومسلم-4418 -(روايت بخاري»     ركعت نماز در آنجا مي خواند



 

 

 

 

 :فصل دهم
 نماز جمعه



 
 ان عذري براي ترك نماز جمعه باشدتو ميكار و حرفه ن ]87[

من در كارخانه ي يكي آيا فرض است يا واجب؟ ، از نماز جمعه برايم بگوييد س:
ود من دچار ناراحتي ش ميم و براي اداي نماز جمعه به من اجازه داده نكن مياز كفار كار 

﴿ از جهت اين كه اهللا تعالي فرموده است:، و پريشاني هستم         

                          ﴾ :۹[اجلمعة[ 

به سـوي ذكـر و عبـادت اهللا    ، هنگامي كه روز جمعه براي نماز جمعه اذان گفته شد«
 »دست بكشيد، بشتابيد و از داد و ستد

هصلَّى  رسول اهللا لِّ فرموده است:  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ عة واجبةٌ عيل كُ [صالةُ اجلُمُ

  مسلم]

 ».نماز جمعه براي هر مسلمان واجب است«
 خواهشمندم در اين مورد توضيح بفرماييد؟

نماز جمعه بر هر مرد كه مكلف و مقيم باشد به دليل آيه اي كه در سؤال ياد آور  ج:
 چـون رسـول اهللا  ، شديد فرض است. جائز نيست كه به بهانه كاري از آن تخلف بـورزد 

هصلَّى  يَةِ [فرموده است:  وآله وسلَّم علَيه اللـَّ صِ عْ لُوقٍ يفِ مَ ةَ ملَِخْ ـالَ طَاعَ الِقِ الْ    )806F1(]خَ

 هيچ مخلوقي در برابر نافرماني اهللا قابل اطاعت نيست)  (

لِّ مسلم]اما گفتار شما  عة واجبةٌ عيل كُ هصلَّى  حديث پيامبر [صالةُ اجلُمُ ه   اللـَّ آلـو هلَيع

لَّمسد.اشب مين و 
 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه وسلم، و باهللا التوفيق

 )8/185( فتواي انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا

 گفتاري از شيخ ابن باز)( حكم غسل روز جمعه ]88[

د. آيا اين غسـل بـراي جمعـه نيـز     كن ميغسل واجب ، شخصي قبل از نماز فجر س:
 سل بكند؟بار ديگر غ، يا براي جمعه، كافي است

                                                            
 ) در باب عقيده گذشت.161تخريج اين حديث در فتواي شماره ( -1
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سنت اين است كه در روز جمعه به هنگام آمادگي براي نماز جمعه غسـل كـرده    ج:
اهد به مسـجد بـرود غسـل كنـد؛ زيـرا      خو ميافضل اين است هنگامي كه شخص ، شود

لَّى   رسول اهللا صـ ـه لَّم    اللـَّ سـو ه آلـو ه لَيـمْ إِىلَ [ فرمـوده اسـت:   ع كُ ـدُ احَ أَحَ ا رَ ــإِذَ ةِ الْ عَ مُ جُ

لْ فَ  تَسِ يَغْ  )807F1(]لْ

 .)از شما به نماز جمعه برود بايد غسل كند هرگاه يكي(
زيرا غسـل روز جمعـه سـنت    ، اگر كسي در ابتداي روز جمعه غسل كند جائز است

اشد. البته برخي از علما قائل به وجوب آن هستند. بنابراين شايسته است كـه  ب ميمؤكده 
كه به هنگـام رفـتن بـه     بهتر اين است در روز جمعه بر غسل نماز جمعه محافظت شود.

بهتـر اسـت.   ، سوي نماز غسل انجام شود. چون اين كار براي نظافـت و زدودن بـدبويي  
استفاده از بوهاي خوش و پوشيدن لباس خوب نيز بايد در دستور كار باشد. كسي كه به 

ـ  گامهاي و سوي نماز جمعه مي رود مناسب است كه با خشوع و فروتني راه برود اه كوت
د و درجه اي بـه درجـاتش افـزوده    شو ميناهي از گناهانش كم گ ميبر دارد چون با هرگا

لَّى   اول پاي راست را داخل كند و بـر پيـامبر  ، درس ميود. وقتي به مسجد ش مي صـ ـه  اللـَّ

لَّمسو هآلو هلَيو  [أعوذ باهللا العظـيم اين دعا را بخواند:، درود فرستاده و پس از بسم اهللا ع

   اللهم افتح يل أبواب رمحتك]، بوجهه الكريم و سلطانه القديم من الشيطان الرجيم

سپس آنچه اهللا تعالي براي او مقدر كرده نماز نفل بخواند و بين دو نفر فاصله ايجـاد  
به ذكر و استغفار مشغول شود تا  يا، نكند و آنگاه منتظر بنشيند و بعد قرآن تالوت نمايد

د و باالي منبر مي رود. در اين لحظه بايد سـكوت كنـد و بـه صـحبت     آي مياين كه امام 
نماز جمعه را ادا كند. اگر كسي چنـين كنـد   ، هاي امام گوش دهد و سپس همراه با امام

 قطعاً خير بزرگي را كسب كرده است.
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هصلَّى  در حديث صحيح به نقل از پيامبر لَ مَ [آمده است:  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ تَسَ نْ اغْ

مَّ أَتَى  ـثُ هُ الْ رَ لَ دِّ ا قُ ىلَّ مَ ةَ فَصَ عَ مُ هُ ، جُ عَ يلِّ مَ مَّ يُصَ بَتِهِ ثُ طْ نْ خُ غَ مِ رُ فْ تَّى يَ تَ حَ مَّ أَنْصَ ا ، ثُ هُ مَ رَ لَ فِ غُ

 َ بَنيْ يْنَهُ وَ ـبَ ةِ الْ عَ مُ ـجُ امٍ الْ يَّ ةِ أَ ثَ لُ ثَالَ فَضْ  وَ رَ   )808F1(]أُخْ

سپس به نماز جمه برود و به آنچه براي او مقدر  ،هر كسي كه روز جمعه غسل كند«
شده نماز نفل بخواند. آنگاه تا فارغ شدن امام از خطبه ساكت شود و سـپس بـا او نمـاز    

 ود.]ش ميبخواند گناهان بين اين جمعه و جمعه ي ديگرش و سه روز اضافه بخشوده 
 اين بدان خاطر است كه هر نيكي ده برابر اجر وثواب دارد.

 )12/404( مجموعه فتاوا و مقاالت متنوع -ن بازشيخ اب

 گفتاري از شيخ ابن عثيمين)( رد؟دا مي] غسل روز جمعه چه حك89[

 وم؟ش ميآيا گناهكار ، اگر روز جمعه براي نماز جمعه غسل نكنم س:

اگر غسل جمعه را واجب بدانيم ترك آن گناه است. اگر آن را سنت بدانيم تـرك   ج:
قول صحيح اين است كه غسل جمعه كه بر هر فرد بـالغي كـه در    ولي، آن گناهي ندارد

هرضي  د واجب است؛ به دليل اين كه ابوسعيد خدريكن مينماز جمعه شركت   عنْـه  اللـَّ

هصلَّى  از پيامبر مِ [روايت كرده است كه ايشـان فرمودنـد:    علَيه وآله وسلَّم اللـَّ ـوْ ـلُ يَ سْ غُ

ـ اجِ الْ ةِ وَ عَ مُ ْتَلِمٍ جُ لِّ حمُ ىلَ كُ    )809F2(]بٌ عَ

 غسل كردن در روز جمعه بر هر فرد بالغ واجب است)(
ولـي مـا   ، علما در مورد اين عبارت در كتابهاي فقهي تعبيرات زيادي به كار برده انـد 

در اثر  انسانشك نداريم كه اين عبارت داللت بر وجوب دارد كه نشانه ي لزوم است و 
 ود.ش مير ترك غسل روز جمعه گناهكا

هصلَّى  پيامبر( گوينده ي اين سخن ) كه از همه فصيح تر و ناصح علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

مِ ( رمايد:ف ميوقتي كه ، تر است وْ لُ يَ سْ ـغُ ْتَلِمٍ الْ لِّ حمُ ىلَ كُ بٌ عَ اجِ ةِ وَ عَ مُ انيم تـو  ميچگونه  )جُ
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 فـرد  ردن در روز جمعه بـر هـر  بگوئيم كه واجب به معني متأكد است؟! بنابراين غسل ك
 بالغي واجب است.

 )16/135( مجموعه فتاوا و رسائل -شيخ ابن عثيمين

 ] عدد مطلوب براي صحت نماز جمعه90[

انيم. مـا  خـو  ميكي از دانشجويان سعودي هستم كه در اياالت متحده درس ي بنده س:
، ما قبل از ايـن  نماز جمعه است.، در آنجا مشكالت زيادي داريم؛ يكي از اين مشكالت

نماز جمعه حداقل چهل شركت كننـده   ديم كهكر ميانديم؛ چون فكر خو مينماز جمعه ن
نيم كه نماز جمعـه مـا سـاقط    دا ميحال ن، داشته باشد و تعداد ما از چهل نفر كمتر است

 است يا نه؟
طبق صحيح ترين ، ممنوع است ها آنمسافراني مثل شما كه شكسته خواندن براي  ج:
علما بايد نماز جمعه را به پا دارند. براي وجوب و صحت آن شرط نيست كه  اقوال

به دليل عام ، چهل نفر شركت كننده داشته باشد؛ بلكه حضور سه نفر و... كافي است

﴿ بودن گفتار اهللا تعالي كه فرموده است:                  

                ﴾ :۹[اجلمعة[  

بـه سـوي ذكـر و    ، اي مومنان! هرگاه در روز جمعه براي نماز جمعه اذان گفته شـد «
 .»عبادت اهللا بشتابيد و از داد و ستد دست بكشيد

هصلَّى  رسول اهللا مْ [ت: فرموده اس علَيه وآله وسلَّم اللـَّ هِ عِ دْ نْ وَ امٌ عَ وَ َّ أَقْ نيَ يَنْتَهِ لَ

ـ نَّ الْ تِمَ يَخْ اتِ أَوْ لَ عَ مُ نْ  اللَّـهُ جُ ونُنَّ مِ يَكُ مَّ لَ ِمْ ثُ لُوهبِ ىلَ قُ ـعَ افِلِنيَ الْ   )810F1(]غَ

بايد از اين عمل دست بكشند و گرنه اهللا تعالي بـر  ، ندكن ميكساني كه نماز را ترك « 
 »يرند.گ ميقرار  ند و آنگاه در زمره ي غافالنغفلت) مي ز( مهر ها آندلهاي 
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بنابراين كساني كه از شهرهاي ديگر آمده اند و مقيم شده اند و نمـاز شـان را كامـل    
 نماز جمعه بر آنان مثل ساكنان اصلي هر شهري فرض است. اما شـما چـون  ، انندخو مي

ته ي تان را مـورد  ندانسته ايد كه جمعه بر شما فرض است اميدواريم كه اهللا تعالي گذش
 عفو قرار دهد.

 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه وسلم، و باهللا التوفيق
 )212، 8/211( فتواي انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] موضوعات خطبه جمعه چگونه باشد؟ 91[

 : آيا جائز است كه خطيب جمعه به موضوعات و مسائل زندگي بپردازد؟1س
 رد؟دا ميرخي از خطباء در مسائل سياسي چه حك: اظهار نظر ب2س
در دروس و سخنرانيهاي علمـي اش مسـائل   ، : خطيب بايد در خطبه ي جمعه2-1ج

مورد نياز امت را بيان كند. امراض و مشكالت امت را معالجه نموده و بر حسـب تـوان   
خود در پي حل مشكالت امت باشد. براي اين كار روش حكمـت و موعظـه حسـنه را    

تعليم و ارشـاد و يـا هـر    ، بگيريد خواه صحبتهايش را سياست و خواه خطبه جمعه پيش
ود بهتـر  شـ  مـي د ااسمي كه نام گذاري بكنند. چنانچه طرح موضوعي منجر به فتنه و فس

 است مصلحت را ترجيح داده و درآن موضوع سخن نگويد.
 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه وسلم، و باهللا التوفيق

 )231-8/230( اي انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتافتو

 دست دادن)در اثناي خطبه ( ] حكم مصافحه92[

مسلماني بـا بـرادر دينـي اش مصـافحه     ، امام باالي منبردر حال ايراد خطبه است س:
آيا نماز مصـافحه كننـده و مصـافحه     -ندكن ميكما اينكه بسياري از مردم چنين  -دكن مي

 د؟ردگ ميشونده باطل 
د بر او واجب است ساكت شده و به سخنان كن ميكسي كه به نماز جمعه شركت  ج:

رد مشغول دا ميخطيب گوش فرا دهد و خودش را به چيزي كه وي را ازگوش دادن باز 
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هصلَّى  نكند. از پيامبر لْتَ [ثابت شده كه ايشان فرموده اند:  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ ا قُ إِذَ

احِ  مَ لِصَ وْ ـبِكَ يَ تْ الْ : أَنْصِ ةِ عَ مُ ـوَ ، جُ تَ الْ وْ غَ دْ لَ قَ ْطُبُ فَ امُ خيَ  )811F1(]إِمَ

 » هرگاه هنگام خطبه امام به دوستت گفتي ساكت شو سخن بيهوده اي گفته اي«
 اگر مصافحه بدون صحبت باشد اشكالي ندارد و حكمش مانند اشاره است.

 ه و صحبه وسلموصلي اهللا علي نبينا محمد وآل، و باهللا التوفيق
 )8/245( فتواي انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا

 لحظه اجابت دعا در روز جمعه ]93[

آيا لحظه اجابت همان واپسين لحظـه هـاي عصـر جمعـه اسـت؟ وآيـا در ايـن         س:
 باشند؟ لحظات الزم است مردان در مسجد و زنان در خانه هايشان

 يم:  ده مير را ترجيح اجابت دعا در روز جمعه دو گفتا ي بارهدر ج:
اول: بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب به انتظار نمـاز مغـرب مـي نشـيند و مشـغول      

مسجد باشد يا در منزل. در اين زمينه فرقـي بـين مـرد و زن وجـود     ، عبادت و دعا باشد
اجازه ندارد كـه نمـاز    انسانندارد؛ دعاهاي چنين شخصي شايسته ي اجابت است؛ البته 

همچنان كه  -نمازها را در خانه بخواند؛ مگر آنكه عذر شرعي داشته باشد مغرب و ديگر
 از داليل شرعي واضح است.  

لحظـه ي  ، دوم: از هنگام نشستن امام بر منبر و تمام شدن نماز جمعه؛ اين دو لحظـه 
 اجابت دعا در روز جمعه هستند.

ر ايـن مـورد   اين دو لحظه از شايسته ترين لحظه هـا در روز جمعـه هسـتند؛ زيـرا د    
احاديث صحيح زيادي روايت شده و اميد قبولي دعا در اين دو لحظه نسـبت بـه ديگـر    

بي گمان كه فضل و احسان اهللا تعـالي وسـيع و پهنـاور    ، ساعات روز جمعه بيشتر است
 است.
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حالت سجده در نمازهاي فرض و ، ناگفته نماند كه يكي ديگر از لحظات اجابت دعا

هصلَّى  نفل است. چون رسول اهللا ـونُ [ فرمـوده اسـت:   علَيه وآله وسلَّم اللـَّ كُ ـا يَ بُ مَ ـرَ أَقْ

ـ اءَ الْ عَ وا الدُّ ثِرُ أَكْ ؛ فَ دٌ اجِ وَ سَ هُ هِ وَ بِّ نْ رَ بْدُ مِ    )812F1(]عَ

در حالت سجده به پروردگارش نزديك تر است؛ پس در اين حالت زياد دعـا   انسان(
 كنيد)

هرضي  از ابن عباس هصلَّى  كه رسول اهللا است روايت نْهماع اللـَّ  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

وجلّ [ فرموده است: بَّ عزّ وا فِيهِ الرَّ ظِّمُ عَ وعُ فَ كُ ا الرُّ أَمَّ ؛ ، فَ اءِ عَ وا يفِ الدُّ دُ تَهِ ودُ فَاجْ جُ ا السُّ أَمَّ وَ

مْ  كُ ابَ لَ تَجَ سْ نٌ أَنْ يُ مِ قَ   )813F2(] فَ

اهللا را بگوئيد و در سجده زياد دعا كنيد كه اين لحظـه   اما در ركوع عظمت و بزرگي(
 شايسته ي اجابت دعاست).

 )143-142( :) ص34( البحوث. شماره مجلة -شيخ ابن باز

 ] حكم نماز جمعه در كشتي94[

يم و احياناً روزها و ماههـا بـر روي   كن مي: ما هميشه در دريا و پشت كشتي كار 1س
اشد. چه بسا در برخي روزهـاي  ب ميامكانات رفاهي  كشتي مجهز به تمام، كشتي هستيم

آيا برپا داشتن نماز جمعه بـر  ، جمعه در كشتي هستيم؛ تعداد ما بيش از شصت نفر است
ويم و بايستي نماز ظهـر را بخـوانيم؟   ش ميما واجب است؟ يا اين كه ما مسافر محسوب 

 ز بخوانيم؟يم آيا به صورت قصر و جمع نماشو ميكه مسافر محسوب  در صورتي
ولي اين مكان گاهي گنجايش همه ، ما در كشتي مكاني براي نماز اختصاص داده ايم

آيا اين ، ندكن ميي ما را ندارد و شماري از دوستان در مكان ديگري نزديك به امام اقتدا 
نوند؛ شـ  مـي ولـي صـدايش را   ، ينندب ميامام را ن ها آنعمل جائز است؟ با علم به اين كه 

                                                            
 )428مسلم ( -1
 )479مسلم  ( -2



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1054 
  

رد درسـت اسـت يـا    دا مـي ن اين افراد جلوتر از امام باشد نمازشان چـه حك چنانچه مكا
 نادرست؟

سفر دريايي) براي شما جائز نيست؛ بلكه بر شما ( : خواندن نماز جمعه در كشتي1ج
ود كـه جـايي را   ش ميزيرا جمعه براي افرادي واجب ، واجب است نماز ظهر را بخوانيد

كشتي يا وسـيله ي ديگـري سـوار اسـت بـر او       وطن خود قرار دهند؛ اما مسافري كه بر
مگـر  ، ودش ميجمعه واجب نيست. چنين مسافري اگر جمعه را بخواند نمازش صحيح ن

آنكه همراه با اهل شهر جمعه را بخواند؛ اگر مسافراني در حال سير و سفر اقدام به اقامه 
 عملشان ناجائز و نمازشان نادرست است.، ي جمعه بكنند

ع بين دو نماز بايد بگويم اين عمل در صورت نياز و ضرورت جـائز  اما در مورد جم
   است.

انيد بين دو نماز جمع كنيـد؛  تو مي، كشتي نيازي به اين عمل پيدا شود در بنابراين اگر
انند كه چسـبيده بـه مكـان    خو مييي كه به علت تنگي مكان در جايي ديگر نماز ها آناما 

 ست به شرط آنكه صداي امام را بشنوند.امام و سايرين باشد نمازشان صحيح ا
ود. الزم است كه اينهـا  ش ميليكن اگر اين مكان جلوتر از امام باشد نمازشان ناجائز  

در سمت راست يا سمت چپ و يا پشت سر امام بايستند؛ چون مقتدي بايد پشـت سـر   
 امام يا سمت راست و يا سمت چپ او بايستد.

 كه مقتدي نبايد در جلوي امام بايستد.خالصه اين كه شرط اقتدا اين است 
بايد بگويم كه اگر سفر شما به اندازه ي مسافت قصر يعني هشـتاد  ، قصر ي بارهاما در

انيـد نمازتـان را قصـر بخوانيـد؛ زيـرا قصـر در حـق        تو مي، كيلومتر يا بيشتر از آن باشد
 صرفاً مباح است.، ولي جمع به وقت نياز، مسافران سنت است

 صرفه جويي در وقت نيست؟، مت و فلسفه ي قصر: آيا حك2س
: اهللا سبحانه و تعالي شكسته خواندن نمـاز را بـراي مسـافر جـايز نمـود و آن را      2ج

بنابراين هرگاه سفر وجود داشته باشـد قصـر نيـز جـايز     ، منوط به وجود سفر كرده است
 ود.ش مي
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 )271-1/269( مجموع الفتاوي -شيخ الفوزان
 لمطر و عبد الكريم مقرن.جمع و ترتيب: حمود ا



 

 

 

 

 :فصل يازدهم
عيد فطر و ( احكام عيدين

 أضحي)



 

 ] برخي از احكام عيدين 95[

 احكام و سنت هاي عيد كدام است؟ س:

 ود:ش مياهللا تعالي در عيد احكام زيادي مقرر نموده كه به مواردي اشاره  ج:
ز غـروب آفتـابِ   اول: گفتن تكبير در شب عيد رمضان مستحب است. اين تكبيرات ا

 د و تا حضور امام به نمازهاي عيد ادامه مي يابد.شو ميآخرين روز از رمضان شروع 

، ال اله اال اهللا، اهللا اكرب، اهللا اكرب، ال اله اال اهللا، اهللا اكرب اهللا اكرب( الفاظ تكبير اين است:

 اين تكبيرات جائز است. ي همه وهللا احلمد.)، اهللا اكرب، اهللا اكرب

ـه صلَّى  خوردن چند عدد خرما قبل از رفتن به عيدگاه. زيرا رسول اهللا دوم: ه   اللـَّ لَيـع
لَّمسو هآلرد به عيدگاه نمي رفت و در خـوردن  خو ميروز عيد فطر تا چند دانه خرما ن و

(د.كر ميعدد فرد را رعايت  ها آن
814F

1(   
اين حكم بـراي مـردان    ،سوم: كسي كه به نماز عيد مي رود بهترين لباسش را بپوشد

هصلَّى  نبايد لباس زيبا بپوشند. چون رسول اهللا، و زنان كه به عيدگاه مي روند، است  اللـَّ

لَّمسو هآلو هلَيالت][ فرموده است: ع نَ تَفِ جْ رُ يَخْ لْ (وَ
815F

2(   

 زنان بايد با لباس عادي و معمولي به عيدگاه بروند)(
 طر و خوشبويي بزنند و به عيدگاه بروند.بنابراين بر زنان حرام است كه ع

براي نماز عيد غسـل كنـد و    انسانچهارم: برخي از علما گفته اند: مستحب است كه 
همين امر از برخي اسالف و علماي گذشته روايت شده است. پس غسل كردن به خاطر 

 اجتماع مردم همان گونه كه براي جمعه ثابت است براي عيد نيز مستحب است.
: خواندن نماز عيد است. مسلمانان به مشروعيت و خواندن نمـاز عيـد اجمـاع    پنجم 

برخي فرض كفايـه و برخـي ديگـر فـرض عـين      ، آن را سنت ها آننموده اند؛ برخي از 

                                                            
 )953بخاري  ( -1
ــد ( -2 ــوداود  (6/69)،  (5/193،192)  (2/528،475،438،145احم ــزار  (565)، أب ــن 3772) الب ــان  ) اب حب

) و آخــرون. قـال األلبـاني فــي   7609) و ابـن ابـي شــيبه فـي مصـنفه  (    1279) والـدارمي  ( 2211،2214(
 ).2/33»  (مجمع الزوائد«وانظر: » . حسن صحيح) : «529»  (صحيح أبي داود«
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يي كه نماز عيد را فرض ها آنود. ش ميدانسته اند و گفته اند كه: تارك نماز عيد گناهكار 
لَّى   ت كه رسول اهللانند استدالل شان به اين صورت اسدا مي صـ ـه لَّم    اللـَّ سـو ه آلـو ه لَيـع 

حتي به دختران پرده نشين و جوان دستور داد تا خود را بـه عيـدگاه برسـانند و دسـتور     
زيـرا زن قاعـده   ، فرمود زنان قاعده در گوشه اي جدا از جمعيت نمـاز گـزاران بنشـينند   

بدون درنـگ نمـودن   ، ز داخل مسجدكه عبور كردن ا هرچند، اند در مسجد بماندتو مين
برايش جائز است. آنچه كه از ديدگاه من ترجيح دارد اين است كه نماز عيد فرض است 
و بر مسلمان مكلّف و مذكر واجب است كه جهـت اداي نمـاز بـه عيـدگاه بـرود؛ مگـر       

را اختيـار   قول رحمه اهللا) همين( شخصي كه عذري داشته باشد. شيخ االسالم ابن تيميه
ردد. چون نماز عيد مانند جمعـه  گ ميده است. نماز عيد اگر از كسي فوت شود ساقط كر

 ود.ش مياست با اين تفاوت كه در صورت فوت جمعه نماز ظهر خوانده 
، از ديدگاه اين دسته از علما، برخي از علما گفته اند كه قضاي نماز عيد مسنون است

 نماز عيـد را بـه همـان   ، ايراد خطبه ديديدهرگاه شما به عيدگاه آمديد و امام را در حال 
 شكلي كه امام خوانده است بخوانيد.

را بخواند. يا ، غاشيه)( اعلي) و در ركعت دوم سوره ي( امام در ركعت اول سوره ي
(قمر) را در ركعت دوم بخواند.( ق) را در ركعت اول و سوره ي( سوره ي

816F

1(   
هصلَّى  اين هر دو مورد از پيامبر  به اثبات رسيده اند. لَيه وآله وسلَّمع اللـَّ

هر دو در وقتشـان برگـزار   ، ششم: هرگاه جمعه و عيد در يك روز با هم جمع شوند
هرضي  كما اين كه ظاهر حديث نعمان بن بشير، وندش مي كه در صـحيح مسـلم    عنْه اللـَّ

(د.كن ميروايت شده برهمين موضوع داللت 
817F

2(   
اند بـه نمـاز جمعـه    تو مياگر بخواهد ، نماز عيد شركت كرده استليكن كسي كه در 

 برود و اگر بخواهد مي تواند نماز ظهر را بخواند و در نماز جمعه شركت نكند.

                                                            
 ).891،878مسلم  ( -1
 )878مسلم  ( -2
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 انسانهفتم: يكي ديگر از احكام نماز عيد در نزد بسياري از علما اين است كه هرگاه 
ز خواندن هر نوع نمازي خـودداري  قبل از حضور امام به عيدگاه مي رود بايد بنشيند و ا

هصلَّى  كند؛ چون ثابت شده است كه رسول اهللا لَّم    اللـَّ سـو ه آلـو ه لَيـنمـاز عيـد را دو    ع
(ركعت خوانده و قبل و بعد از آن هيچ نماز ديگري نخوانده است.

818F

1( 
بايـد دو   قبل از حضور امام به عيدگاه برود انسانالبته بعضي از علما گفته اند كه اگر 

ركعت نماز بخواند. چون عيدگاه در حكم مسجد است و به همين علت زنـان قاعـده از   
حضور در آنجا منع شده اند و از اين رهگذر است كه عيد گاه نيـز شـامل ايـن حـديث     

مْ [ داخل است. كُ دُ لَ أَحَ ا دَخَ ـإِذَ ِ الْ تَنيْ عَ كْ َ رَ يلِّ تَّى يُصَ ْلِسْ حَ دَ فَالَ جيَ جِ سْ  )819F2(]مَ

 » اه يكي از شما به مسجد آمد تا دو ركعت نخوانده است نبايد بنشيندهرگ«
هصلَّى  اما نماز نخواندن پيامبر قبل و بعد از نماز عيد بدان خاطر  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

د. بنابراين خواندن تحيـة  كر ميبوده كه ايشان به محض تشريف فرمايي نماز عيد را آغاز 
د. همان گونه كه خواندن آن براي تمام مساجد به اثبـات  شو ميگاه ثابت المسجد در عيد

رسيده است. اگر از حديث مذكور اسـتنباط بكنـيم كـه عيـدگاه تحيـة المسـجد نـدارد؛        
هصلَّى  زيرا رسول اهللا، وييم پس مسجد جمعه نيز تحية المسجد نداردگ مي علَيه وآله  اللـَّ

لَّمسجمعهبه محض حضور در م و نمود ميباالي منبر مي رفت و خطبه را شروع ، سجد 
ـ  مـي شت و آنگاه به خانه تشريف دا ميو سپس نماز جمعه را بر پا  رد و سـنت بعـد از   ب

هصلَّى  ان گفت كه رسول اهللاتو مياند؛ آيا خو ميجمعه را در آنجا  لَّم    اللـَّ سـو ه آلـو ه لَيـع 
ويم كه در عيدگاه بايـد  گ ميانده است؟ بنده ترجيحاً قبل و بعد از جمعه هيچ نمازي نخو

ايـرادي از يكـديگر   ، ولي با اين وجود در مورد ايـن مسـئله  ، تحية المسجد خوانده شود
اختالفي اسـت. اصـالً ترديـد يكـديگر در مسـائل       اي مسئله، يريم چون اين مسئلهگ مين

ولـي در  ، شن موجود باشدمگر آنكه درآن مسئله دليلي كامالً رو، اختالفي مناسب نيست

                                                            
 )884) و مسلم  (964بخاري  ( -1
 )714) ومسلم  (1163،444بخاري  ( -2
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يريم گ ميتحية المسجد بخواند از او ايرادي ن، اين جا بايد بگويم كه اگر كسي در عيدگاه
 و اگر كسي هم نخواند بر او ايرادي نيست.

هصلَّى  اداي زكات فطر فرض است. رسول اهللا، در روز عيد فطر هشتم: علَيه وآله  اللـَّ
لَّمسكات فطر بايد قبل از نماز عيد داده شود.دستور داده كه ز و)

820F

1( 
 به دليل حديث ابن عمر، دادن زكات فطر قبل از يك يا دو روز زودتر نيز جائز است

 يضره (و كانوا يُعطُون قبل الفطر بيوم أو يومني][ عنْه اللـَّ
821F

2(  

 »دندكر ميزكات فطر را يك يا دو روز قبل از عيد پرداخت  ها آن«
ات فطرش را بعد از نمـاز عيـد ادا كنـد بـه عنـوان زكـات فطـر قبـول         اگر كسي زك

 ود.ش مين

ةِ [ ابن عباس گفته است:  الَ دَ الصَّ عْ ا بَ اهَ نْ أَدَّ مَ ةٌ وَ بُولَ قْ اةٌ مَ كَ يَ زَ هِ ةِ فَ الَ بْلَ الصَّ ا قَ اهَ نْ أَدَّ مَ

اتِ  قَ دَ نْ الصَّ ةٌ مِ قَ دَ يَ صَ هِ  )822F3(]فَ

ا بپردازد به عنوان زكات فطر قبول است و هر عيد) آن ر( ...پس هر كس قبل از نماز(
 كس بعد از نماز آن را بدهد صدقه اي همچون ساير صدقات خواهد بود) 

حرام است كه زكات فطر را از نماز عيد به تأخير بيندازد. چنانچه بدون  انسانپس بر 
اگـر   ود. ولـي شـ  مـي عذر آن را بعد از نماز بپردازد از او به عنوان صدقه ي فطر قبـول ن 

مانند كسي كـه  ، شخصي بنا بر عذري نتوانست قبل از نماز عيد زكات فطرش را بپردازد
بـه  ، را نداشته باشد كه در غياب او زكات فطرش را بدهد در سفر باشد و در خانه كسي

 چون معذور است.، ودش ميخاطر اين تأخير گناهكار ن
ند. متأسفانه امـروزه مـردم   نهم: مردم در اين روز به يكديگر تبريك و شاد باش بگوي

برخي از مـردان كـه   ، ند كه برخالف شرع استده ميمسائل زيادي را در روز عيد انجام 

                                                            
 ).986) ومسلم (1509بخاري ( -1

 ). 1511بخاري ( -2
) حاكم حديث مذكور تصحيح كرده ذهبي در اين بـاره بـا وي   1488(  1/409)وحاكم 1609ابو داود  ( -3

 موافق است.
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ند. برخي از مـردم  كن ميبا زنان نامحرم مصافحه ، به خانه ي اقوام و دوستانشان مي روند
ظهـار  ا، نـد كن مييم كه از كساني كه از مصافحه با زن نامحرم خودداري كن ميرا مشاهده 

ند واقعاً اينها ستمگرند نه آن كسي كـه از مصـافحه بـا زن نـامحرم     كن ميانزجار و نفرت 
نه آن كسي كه با زنان ، وندش ميد همين افراد مرتكب قطع صله ي رحم كن ميخودداري 

 د.كن مينامحرم مصافحه ن
ليكن چنين افرادي را بايد نصيحت كرد و حقيقت را برايشـان بيـان نمـود. همچنـين     

ينها را جهت كسب اطمينان از حرمت اين عمل به علماي معتمد راهنمـايي كـرد. اينهـا    ا
بايد تفهيم و ارشاد شوند كه صرفاً بخاطر تبعيت از عادات پـدران و اجـداد بـر ديگـران     
اظهار ناراحتي و خشم نكنند. اگر كسي با اين عادات مخالفت كرد ناراحت و خشـمگين  

     نشود.
 اند حاللي را حرام و يا حرامي را حالل كند.تو يمچون عادات اجدادي ن

 ها آنبراي اينها بايد توضيح داد كه همچون كساني نشوند كه اهللا تعالي درباره ي 

﴿ فرموده است:                              

                ﴾۲۳زخرف: [ال[  

اي پيـامبر)بيم دهنـده اي مبعـوث    ( همين طور در هيچ شهر و ديـاري پـيش از تـو   «
م؛ مگر اين كه خوشگذرانان آنجا گفته اند: ما پدران و نياكـان خـود را بـر آئينـي     اي كردهن

مه واجب كرده است) و ما هم قطعاً به دنبـال آنـان مـي    را بر ه كه بت پرستي( يافته ايم
 .»رويم

مي روند و بـه اهـل قبـور     ها آنبرخي از مردم عادت دارند كه در روز عيد به گورست
نه  ها آنويند در حالي كه اهل قبور نيازي به تبريك ندارند چون گ ميتبريك و شاد باش 

 .روزه بوده اند و نه به شب زنده داري پرداخته اند
يـا روز جمعـه و يـا هـر روز ديگـري      ، رفتن به زيارت گورستان نبايد بـه روز عيـد  

ـه صلَّى  اختصاص يابد. ثابت شده كه رسول اهللا لَّم    اللـَّ سـو ه آلـو ه لَيـكـه در شـب بـه     ع
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ي   همچنان كه در حـديث عائشـه   -قبرستان رفته است ضـر ـه ا  اللـَّ نْهـدر مسـلم آمـده    ع
(است.

823F

1( 

هصلَّى  هللارسول ا  وا [ فرموده است: علَيه وآله وسلَّم اللـَّ ورُ ـزُ بُورَ فَ الْ مْ  ها آنقُ كُ رُ كِّ ذَ تُ

ـ ةَ الْ رَ  )824F2(]آخِ

 شما را به ياد آخرت مي اندازند) ها آنبه زيارت قبرها برويد چون (
سـخن گزافـي   ، رفتن به مقبره را تنها براي افراد سخت دل مقيد كرده انـد ، اگر برخي

هصلَّى  نگفته اند؛ زيرا رسول اهللا علت زيارت قبور را بـا يـاد آوردن    علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
ويم بـه گورسـتان   شـ  ميبنابراين هرگاه از ياد آخرت بي خبر ، آخرت عنوان نموده است

 مي رويم.
كسـي  ولـي اگـر   ، البته من هيچ يكي از علما را سراغ ندارم كه قائل به اين قول باشد

 چنين نظريه اي داشته باشد نظريه اش موجه است.
ود؛ مگر اين كـه  ش ميزيارت قبور عبادت است و معلوم است كه هيچ عبادتي جايز ن

اشد و به اثبات ب ميزمان ، در شش مورد با شريعت موافق باشد كه يكي از آن شش مورد
هصلَّى نرسيده است كه پيامبر اكرم  ، روز عيد را بـراي زيـارت قبـور    وسلَّمعلَيه وآله  اللـَّ

 نبايد در اين روز اختصاصاً به زيارت قبور رفت. بنابراين، اختصاص بدهد
يرد اين است كـه مـردم همـديگر را در    گ ميدهم: عمل ديگري كه در روز عيد انجام 

وسند و در اين كار اشكالي وجود ندارد؛ ليكن ب مييرند و زنان محرم خود را گ ميآغوش 
بجـز مـادر را كـه شـخص     ، مكروه دانسـته انـد   برخي از علما بوسيدن زنان محرم را نيز

اند سر و پيشاني اش را بوسه بزند و همچنين در مورد دختر چنـين اجـازه اي داده   تو مي
اند. از بوسيدن رخسارهاي ساير محارم بايد پرهيز شود كه اين كار براي فـرد سـالم تـر    

 است.
                                                            

 ).974مسلم  ( -1

ر ( (تذكوارد شده ودر ترمذي با لفظ   تذكركم املوت) ها آن(ف) در صحيح مسلم با لفظ 976مسلم ( -2

 آمده است. امام ترمذي اين حديث را  (حديثٌ صحيح) قرار داده است. االخرة))
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ز عيد مي رود برايش سنت است كه مسير رفتنش را از مسـير  يازدهم: كسي كه به نما
(برگشتنش جدا كند.

825F

نـه در  ، اين عمل در هيچ يك از نمازهـاي ديگـر مسـنون نيسـت     )1
جمعه و نه در هيچ نماز ديگر. البته برخـي از علمـا ايـن عمـل را در جمعـه نيـز سـنت        

لَّى   هر كاري كه سبب آن در زمان پيامبر( نند؛ ليكن اين قاعدهدا مي صـ ـه ه    اللـَّ آلـو ه لَيـع
لَّمسموجود بوده و ايشان آن را انجام نداده باشند پـس عبـادت قـرار دادن آن بـدعت      و

 د كه عمل مذكور در نماز جمعه مشروعيت ندارد.  كن مياست) مشخص 
 اگر سؤال شود كه حكمت از تغيير مسير چيست؟

لَّى   هللاوئيم: متابعت و پيروي از رسول اگ ميدر پاسخ  صـ ـه لَّم    اللـَّ سـو ه آلـو ه لَيـدر  ع
 يم.ده ميهمين است كه راههاي رفت و برگشت را تغيير 

هصلَّى  اهللا تعالي در خصوص متابعت از پيامبر   فرموده است: علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

﴿                                  

                    ﴾ :۳۶[األحزاب[ 

اختيـاري از  ، اهللا و پيامبرش حكم كرده باشند كه كه در كاري هيچ مرد و زن مؤمني«
گرفتار گمراهي كامالً ،  و پيامبرش سرپيچي كندآن ندارند. هر كس از دستور اهللا خود در

 »رددگ ميآشكاري 
هرضي  هنگامي كه از عائشه ود شـ  ميپرسيدند كه چرا زن هنگامي كه قاعده  عنْها اللـَّ
 ولي از قضاي نماز معاف است؟، دآور ميروزه هايش را قضايي 

نُؤْ [ ام المؤمنين در پاسخ گفت: لِكَ فَ يبُنَا ذَ انَ يُصِ اءِ كَ ضَ رُ بِقَ مَ الَ نُؤْ مِ وَ وْ اءِ الصَّ ضَ رُ بِقَ مَ

ةِ  الَ            )826F2(]الصَّ

                                                            
 )986بخاري  ( -1

عَ النَّبِيِّ [ ).321). اين حديث در بخاري با الفاظ ديگري آمده است: (335مسلم  ( -2 يضُ مَ نَّا نَحِ ىلَّ اهللاَِّ كُ صَ

لَّمَ  سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ ، أَ  عَ ا بِهِ نَ رُ أْمُ لُهُ فَالَ يَ عَ فْ : فَالَ نَ الَتْ  ]وْ قَ
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ويم و به قضاي روزه مأمور بوده ايم و به قضاي نماز دسـتور  ش ميما دچار قاعدگي «

هصلَّى  پس حكمت تغيير مسير اطاعت و پيروي از پيامبر». ديمش ميداده ن ه   اللـَّ آلـو هلَيع
لَّمساست. و 

البته برخـي از علمـا حكمـت آن را اظهـار و معرفـي بيشـتر روز عيـد در بازارهـاي         
را در روز قيامـت   انسـان مسلمانان بيان نموده اند. برخي ديگر گواهي دادن دو راه براي 
كه تا مسلمانان به فتـوايي   بيان كرده اند. برخي ديگر گفته اند كه علت اين امر اين است

 ند صدقه بدهند.كه در مسير دوم قرار دار
 )16/216( مجموع فتاوا و رسائل –شيخ ابن عثيمين 

 ] چگونگي تكبيردر عيد قربان و وقت آن.96[

نوم كه در ايام تشريق و بعد از هر نماز تـا عصـر روز سـوم    ش مياز برخي مردم  س:
 آيا كارشان درست است؟، ويندگ ميتكبير 
د مشروع است. گفتن تكبير مطلـق  هم تكبير مطلق و هم تكبير مقي، در عيد قربان ج:

از ابتداي دخول ماه ذي الحجه تا آخرين روز از روزهاي ايام تشريق در تمـامي اوقـات   
از نماز صبح روز عرفه شروع شده و تا آخرين روز ، مشروعيت دارد. ولي تكبيرات مقيد

صـحابه   ود. اجماع و فعلش ميايام ايام تشريق ادامه دارد؛ و بعد از نمازهاي فرض گفته 
هرضي  ي كرام  د.كن ميبر مشروعت اين عمل داللت  عنْهم اللـَّ

 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه وسلم، و باهللا التوفيق
 )8/312( فتواي انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] حكم تكبير گروهي.98[

ـ    س: ي آيـا امـام و   براي ما ثابت شده كه گفتن تكبير در ايام تشريق سـنت اسـت. ول
مقتديان به صورت جمعي و به آواز بلند تكبير بگويند و يا اين كه هركس جداگانه و بـه  

 آهستگي تكبير بگويد؟
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 هركس جداگانه و به آواز بلند تكبير بگويد؛ چون تكبير دسـته جمعـي از پيـامبر    ج:
هصلَّى  لَّى   اهللانرسيده اسـت و رسـول    باتبه اث علَيه وآله وسلَّم اللـَّ صـ ـه ه    اللـَّ آلـو ه لَيـع

 لَّمسدٌّ [فرموده است: و وَ رَ هُ ا فَ نَ رُ يْهِ أَمْ لَ يْسَ عَ الً لَ مَ لَ عَ مِ نْ عَ  )827F1(]مَ

 هر كس عملي بر خالف دستور ما انجام دهد عملش مردود است) (
 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه وسلم، و باهللا التوفيق

 )8/310( پژوهشهاي علمي و افتافتواي انجمن دايم 

 ] حكم نماز عيد فطر و قربان در حق مردان98[

 نماز عيد فطر و عيد قربان واجب است يا سنت؟ گناه ترك آن چيست؟ س:

هر كدام از نمازهاي عيد فطر و قربان فرض كفايـه اسـت. برخـي از علمـا آن را      ج:
ن شايسـته نيسـت كـه آن را    همچون نماز جمعه فرض عين دانسته اند؛ لذا براي مسـلما 

 ترك دهد.
 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه وسلم، و باهللا التوفيق

 )8/248( فتواي انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] حكم نماز عيد فطر و قربان در حق زنان 99[

در ، آيا نماز عيد بر زن نيز واجب است؟ اگر واجب است آنـرا در كجـا بخوانـد    س:
 يا عيدگاه؟منزل 
نماز عيد در حق زن واجب نيست؛ بلكه سنت است و بايد آنرا در عيدگاه همـراه   ج:

هصلَّى  و پيامبر، با امام بخواند زنـان را دسـتور داد تـا نمـاز عيـد را       علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
 همراه با امام در عيدگاه بخوانند.

 حمد وآله و صحبه وسلموصلي اهللا علي نبينا م، و باهللا التوفيق
 )8/284( فتواي انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا

                                                            
امام بخاري اين حديث را را در كتاب البيوع و كتـاب االعتصـام بصـورت معلـق و امـام مسـلم آن را بـه         -1

 ).1718صورت موصول آورده است. (صحيح مسلم، حديث شماره
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 ] آيا در عيدگاه تحية المسجد خوانده شود؟100[

وند بـه مسـاجد   شـ  مـي نمازهاي عيد و استسقاء برگزار  ها آنامروز اماكني كه در  س:
كه در  ودش ميديوار كشيده شده است و به كسي اجازه داده ن ها آنمعروف هستند و دور 

آن زمين تصرف نمايند و يا درآنجا سكونت گزيند. با اين وجود هنگـام برگـزاري نمـاز    
اختالف زيادي در خصوص نماز تحية المسجد در بين ، عيدين يا استسقاء در اين اماكن

 د كه آيا اين نماز در اين اماكن مستحب است يا ممنوع؟آي ميمردم پيش 
، تسـقاء را در بيـرون از شـهر يـا صـحرا بخوانـد      هرگاه مسلمان نماز عيدين يا اس ج:

 نه تحية المسجد و نه هيچ نماز ديگري.، خواندن نماز نفل در آنجا جائز نيست
روايت  عنْهما اللَّـهرضي  دليل اين امر حديثي است كه در صحيحين از ابن عباس 

ىلَّ  أن النبي[ شده كه: لَّمَ  اللَّـهِ صَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ لِّ  خرج عَ يوم عيد الفطر فصيل ركعتني مل يُصَ

(قبلهام و ال بعدمها]
828F

1(  

هصلَّى  پيامبر« در روز عيد فطر به عيدگاه تشريف برد و نماز عيد  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
 »را دو ركعت خواند كه قبل و بعد از آن هيچ نماز ديگري نخواند

رگـزار شـود اشـكالي بـه خوانـدن تحيـة       ولي اگر نماز عيد در يكي از مساجد شهر ب
 المسجد به هنگام دخول وجود ندارد.  

 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه وسلم، و باهللا التوفيق
   )8/304( فتواي انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا

 ان قضائي آن را بجا آورد؟تو مي]آيا اگر نماز عيد فوت شد 101[

بن مالك از توابع شهر طائف  ي منطقهي كه به عيدگاه : صبح روز عيد فطر هنگام1س
مشاهده كرديم كه امام نماز را تمام كرده و در لحظات پاياني خطبه قـرار دارد؛  ، رسيديم

تعداد ايـن  ، افراد جا مانده از فردي درخواست نمودند تا نماز عيد را به آنان امامت دهد
درحالي كه امام هنـوز درحـال ايـراد    افراد بيش از پنجاه نفر بود.آن شخص جلو رفت و 

                                                            
 ).13(  –) 884) مسلم  (5883،5881،1431،989،964) و بخاري  (1/340احمد  ( -1
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عدم صحت  ي بارهخطبه بود دو ركعت نماز را به ما امامت كرد. بعد از نماز بين مردم در
بــه عــدم آن نظــر دادنــد.  اي عــدهبــه صــحت نمــاز و  اي عــده، نمــاز اخــتالف رخ داد

ق خواهشمنديم شما پاسخ صحيح را بيان داريد. اهللا تعالي شما را به كارهـاي خيـر موفـ   
     .بگرداند. والسالم عليكم

: نماز عيد فطر و قربان فرض كفائي است؛ هرگـاه جمعـي از مـردم آن را بـه پـا      1ج
كه از آن سؤال به عمل آمده بـه شـرح    اي مسئلهردد. ولي پاسخ گ مياز بقيه ساقط ، دارند

ذيل است: اداي فرض توسط كساني حاصل شده است كه اول با امام نماز خوانده اند و 
 ام برايشان خطبه ايراد كرد.  ام

، د و دوست دارد كه قضاي آن را بجا آوردده مياما كسي كه نماز عيد را از دست 
برايش مستحب است كه اين كار را بدون خطبه انجام دهد. همين است فتواي امام 

ابراهيم نخعي و برخي ديگر از علما. دليل آن حديثي ، شافعي احمد بن حنبل، مالك

هصلَّى  ل اهللاست كه رسو ةَ [در آن فرموده است: وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ الَ يْتُمْ الصَّ تَ ا أَ إِذَ

وا اقْضُ مْ فَ اتَكُ ا فَ مَ لُّوا وَ تُمْ فَصَ كْ رَ امَ أَدْ ار؛ فَ قَ كِينَةُ و الوَ مْ السَّ يْكُ لَ عَ وا وَ شُ     )829F1(]فامْ

هرگاه مقداري را كـه  ، كنيد خواستيد به نماز برويد با آرامش و متانت حركت هرگاه«
 »كامل كنيد خودتان)( با امام رسيده ايد با او بخوانيد و هرچه را نرسيده ايد

 دليل ديگراستجاب قضا آوردن نماز عيد روايتي است كـه در مـورد انـس بـن مالـك     
 يضره  خانواده و برده هـايش را ، شد مينقل شده كه هرگاه نماز عيد از او فوت  عنْه اللـَّ
يكي از برده هايش) را امام مـي كـرد كـه دو    ( و سپس عبداهللا بن ابي عتبه نمود ميجمع 

 فت.گ ميركعت تكبيرات را  د و در هر دودا ميركعت نماز را به آنان امامت 
ينند بايد بنشيند و بـه  ب ميند و امام را در حال خطبه آي ميافراد جا مانده كه به عيدگاه 

، مام خطبه اگر خواستتند قضايي نماز عيد رابه جا بياورنـد خطبه گوش بدهند وپس از ات
                 بد ين صورت هر دو نيكي را حاصل بكنند.

                                                            
) . 2145) و ابن حبان  (1772،1505)و ابن خزيمه  (861)، نسايي  (572)، ابو داود (2/238د  (مسند احم -1

 لفظ  (فَأَتموا) آمده است. ) به جاي (فَاقْضُوا)602) و مسلم (908،636،635در بخاري (
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 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه وسلم، و باهللا التوفيق
 ) 306، 8/305( فتواي انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا

آيا بنشيند ، مام در حال ايراد خطبه استد كه اآي مي: شخصي در حالي به عيدگاه 2س
 و يا قضاي نماز عيد را به جا آورد؟

كه امام مشغول ايـراد خطبـه اسـت و نمـاز      آيد ميفردي كه در حالي به عيدگاه  :2ج
زيـرا فقهـاي    بلكه دو ركعت تحية المسجد بخواند؛، حق نشستن ندارد، تمام نشده است

گاه همچون مسجد است و حكم آن نيز مانند مذهب حنبلي به صراحت گفته اند: كه عيد
هصلَّى  نيم كه پيامبردا مياشد. ب ميحكم مسجد  به زنان قاعده دستور  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

داد كه از عيدگاه فاصله بگيرند. اين امر نشانه اين است كه عيدگاه از نظر حكم همچـون  
ود تـا دو ركعـت نمـاز تحيـة     شـ  مـي اه داخل به عيدگ انسانمسجد است؛ بنابراين هرگاه 

 المسجد نخوانده است حق نشستن ندارد.
   اما در مورد قضاي نمازعيد در بين اهل علم اختالف وجود دارد: -

برخي گفته اند كه قضايي آن به همان ترتيب نماز است. برخي ديگـر گفتـه انـد كـه     
 نماز عيد اصالً قضائي ندارد.

، ند كـه نمـاز عيـد   كن ميد نيستند به اين صورت استدالل كساني كه به قضاي آن معتق
بنـابراين بـراي آن قضـا    ، رددگـ  مينمازي است كه به روش اجتماعي و همگاني برگزار 

وجود ندارد همان گونه كه نماز جمعه قضا ندارد با اين تفاوت كه اگر كسـي بـه جمعـه    
 پـس ، از جـايگزين نـدارد  اند. نماز عيد چون نمخو ميبه جاي آن نماز ظهر را ، درس مين

هرحمه قضايي نيز ندارد. همين اختيار شيخ االسالم ابن تيميه  كه از ديدگاه بنـده نيـز    اللـَّ
 واهللا اعلم) ( اشد.ب ميهمين رأي صحيح 

 ).1376( )ف16/255( فتاوي و رسائل –شيخ ابن عثيمين 
 الزم است؟آيا قضا آوردن بر او ، دده مي: كسي كه نماز عيد را از دست 3س
خواه به صورت ، : بر او مستحب است كه آن را به همان روش نماز عيد قضا كند3ج

زيرا برخي از علما در مورد نماز عيد گفته انـد كـه   ، انفرادي و خواه به صورت جماعت
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، بنابراين قضايي دارد. در صورتي كه فرض كفايه هـم باشـد  ، فرضِ عين است، اين نماز
بلكه مسلمان در حد توان خودش بايد آن را ادا ، آن جايز نيست باز هم كوتاهي در اداي

 كند.
  .هـ ق 2/11/1423:فتوا با امضاي ايشان) در تاريخ( شيخ ابن جبرين

 ] احكام برپايي جشن ها و اعياد 102[

ترينيداد) به مناسبت ازدواج ( حكم جشن هاي شادي آور كه مسلمانان در كشور س:
نـد چيسـت؟ برگـزاري جشـن هـاي تولـد و ديگـر        كن ميزار يا رفتن به منزل جديد برگ

نـد. در  كن مـي رد؟ همچنين در برخي جلسات قرآن تـالوت  دا ميمناسباتهاي شاد چه حك
هصلَّى  مدح پيامبر  اننـد. در پايـان جلسـه بـه احتـرام و     خو ميسرود  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

هصلَّى  تقدير از پيامبر بفرمائيـد كـه برگـزاري ايـن نـوع      ، ستندآي مي وآله وسلَّمعلَيه  اللـَّ
 رد؟دا ميجلسات چه حك

هصلَّى  اوالً: پيامبر ج: لَّم  اللـَّ سـو هآلو هلَياز برگـزاري نكـاح بـه صـورت سـرّي و       ع
مخفيانه نهي كرده و دستور داده است كه مجلس نكاح بايـد بـه صـورت علنـي برگـزار      

ه مناسبت ازدواج و بردن عروس به خانه ي شوهر خـودش نـوعي   شود؛ جشن گرفتن ب
اعالن مراسم عقد و ازدواج است. بنابراين برگزاري جشن عروسي جائز است؛ به شـرط  

 آنكه از ساز و موسيقي ناروا و آميختگي زنان و مردان و ساير محرّمات پرهيز شود.
بـان و روز جمعـه. امـا جشـن     عيد قر، ثانياً: در اسالم سه تا عيد وجود دارد: عيد فطر

از قبيل: جشنِ نخستين روز سال هجري قمري و ميالدي ، تولد و ديگر مناسبتهاي شادي
هصلَّى  روز والدت پيامبر، جشن نيمه شب شعبان لَّم   اللـَّ سـو ه آلـو هلَيروز رسـيدن بـه    ع

لَّم   هاللـَّصلَّى  پادشاهي و يا رياست جمهوري هيچكدام در دوره ي پيامبر سـو ه آلـو هلَيع 
هصلَّى  و خلفاي راشدين و در سه قرن اوليه ي اسالم كه پيامبر لَّم   اللـَّ سـو ه آلـو هلَيبـه   ع

رواج نداشته است. پس اين مراسم و جشن ها بـدعاتي  ، گواهي داده است ها آنفضيلت 
ده اند. آري! مسـلمانان  است كه در بين مسلمين شيوع پيدا كرده و به آن سخت شيفته ش

يرنـد. همـان گونـه در اعيـاد اسـالمي جشـن گرفتـه        گ مـي امروزه به اين مناسبتها جشن 
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در خـرج  ، ودش ميود؛ حال آنكه در اين جشن ها و جلسات در مورد اشخاص غلو ش مي

نـد. بـا شـيوه هـاي     كن ميد. زنان و مردان با هم اختالط آي ميو هزينه ها اسراف به عمل 
 ردانند.گ ميرا با كفار مشابه مختلف خود 

هصلَّى  حال آنكه پيامبر  ثَاتِ [ رمايد:ف مي علَيه وآله وسلَّم اللـَّ ْدَ حمُ مْ وَ اكُ ـإِيَّ ورِ الْ إِنَّ ، أُمُ فَ

ةٌ  عَ ةٍ بِدْ ثَ ْدَ لَّ حمُ ةٌ ، كُ لَ الَ ةٍ ضَ عَ لَّ بِدْ كُ   )830F1(]وَ

شود بدعت نام دارد و  يجادچون هر چيزي كه در دين ا، ديني) بپرهيزيد( از بدعات«
 ».ودش ميهر بدعتي به گمراهي ختم 

دٌّ [ در جاي ديگري فرموده است:  وَ رَ هُ نْهُ فَ يْسَ مِ ا لَ ا مَ ذَ ا هَ نَ رِ ثَ يفِ أَمْ دَ نْ أَحْ  )831F2(]مَ

 »هر كس چيزي را در دين ما ايجاد كند آن چيز مردود است«
كسب بركت از او و دريافت جلساتي كه براي تعظيم و بزرگداشت فرد يا اميد براي  

هصلَّى  مانند: برپايي جشن ميالد پيامبر، دشو ميثواب برگزار  لَّم   اللـَّ سـو ه آلـو هلَيامـام  ، ع
هرضي  حسين و ميالد شيخ بدوي و... و تعظيم ايام و شب هاي خاصـي جهـت    عنْه اللـَّ

و معـراج و امثـال اينهـا    شـب اسـراء   ، كسب ثواب مانند جشن گرفتن در نيمه ي شعبان
بدعت بودن چنين مواردي واضح و آشكار است. ولي اگر از ايـن مراسـم و جشـن هـا     
قصد تبرك و دريافت ثواب كرده نشود باز هم جائز نيستند. چون اينها نوعي همرنگي و 

لذا ، وندش ميتشابه با كفار است و سبب ميل و رغبت به سوي جشن هاي حرام ديگري 
جلـوگيري   ها آنبه منزله ي بستن دروازه ي شرّ و فساد است كه بايد از  ترك اين كارها

 شود.  
هصلَّى  رسول اهللا  در مورد مشابهت با كفـار چنـين فرمـوده انـد:      علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

مْ [ نْهُ وَ مِ هُ مٍ فَ وْ بَّهَ بِقَ نْ تَشَ وه هر كس خودش را به گروهي مشابهت كند از همان گـر ( )832F1(]مَ

 است)
                                                            

 ). ترمذي گفتـه اسـت:  (حسـن صـحيح) و حـاكم     2676)، ترمذي (467)، ابو داود (4/126مسند احمد ( -1
 ). و صححه و وافقه الذهبي.329(  1/174

 ).1718)و مسلم  (2697بخاري ( -2
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لـيكن خوانـدن قـرآن بـراي     ، ثانياً: تالوت قرآن از بهترين نيكيها و اعمال صالح است
ختم جلسات توأم با بدعت جائز نيست. چون اين كار نوعي اهانت بـه قـرآن محسـوب    

ود. در حقيقت قرار دادن قرآن در غير جايگاه واقعي اش اسـت. خوانـدن اشـعار و    ش مي
هلَّى ص سرود هايي در مدح پيامبر اگر از غلو و مطالب گزاف خـالي   علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

 جائز است.، باشند

هصلَّى  رسول اهللا  [فرموده است:  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ ـارَ تْ النَّصَ ـامَ أَطْـرَ وينِ كَ الَ تُطْرُ

مَ  يَ رْ بْد، ابْنَ مَ ا عَ نَ إِنَّامَ أَ بْدُ ، وَ وا: عَ ولُ قُ هُ  ـهِ اللَّ فَ ولُ سُ رَ    )833F2(]وَ

در تعريف من آنگونه كه نصاري در تعريف عيسـي پسـر مـريم زيـاده روي كردنـد      «
 »من بگوئيد: بنده اهللا و پيامبرش ي بارهپس در، من بنده اي بيش نيستم، زياده روي نكنيد

مْ وَ [ در جاي ديگري فرموده است: اكُ ــإِيَّ لَـكَ الْ إِنَّـهُ أَهْ ينِ فَ لُوَّ يفِ الـدِّ مْ  غُ ـبْلَكُ ـانَ قَ ـنْ كَ مَ

ـ لُوُّ الْ    )834F3(]غُ

 »پيش شما را هالك كرده است از غلو در دين بپرهيزيد چون غلو امت هاي«
لَّى   رابعاً: ختم جلسه درحالت ايستاده به خاطر احترام به پيـامبر  صـ ـه ه    اللـَّ آلـو ه لَيـع

لَّمسوند و شـريعت  شـ  مـي ننا مناسب و ناجائز است كه اهللا و پيـامبرش بـدان راضـي     و
 د واين عمل از بدعتهاي حرام است.كن مياسالمي آنرا تأييد ن

 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه وسلم، و باهللا التوفيق
  )320-8/317( فتواي انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] حكم جشن روز ملي و امثال آن 103[

                                                                                                                                                       
 ) در باب چهارم  (نيت و طهارت) گذشت.14تخريج اين حديث از فتواي شماره  ( -1
  ) و غيرهما6830،3445) بخاري  (1/55،47،24،23د (احم -2
) 2867) ابـن خزيمـه  (  3029ه  () ابـن ماجـ  3057) نسـائي  ( 6830،3445) بخـاري  ( 1/347،215احمد  ( -3

) 9317) بيهقـي فـي الكبـري  (   3872) ابـن حبـان  (  742( 18/289 ،)12747( 12/156طبراني في الكبير 
 ) و صححه و وافقه الذهبي.1711( 1/466حاكم 



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1072 
  

جشـن  ، وزه تحت عنوان جشـن مـيالد  نظر جنابعالي در مورد جشن هايي كه امر س:
 ود چيست؟ش ميملي و... گرفته 

تولّد عيسي پسر مريم عليه السالم باشد. نصاري آن را عبادت ، اگر منظور از ميالد ج:
قطعاَ برگـزاري آن توسـط مسـلمانان حـرام اسـت. بـدون شـك از بزرگتـرين         ، ننددا مي

ود. اگر ش مير كفر محسوب چون اين عمل تعظيم و بزرگداشت شعائ، اشدب ميمحرمات 
يقيناً در ورطـه ي خطـر قـرار دارد. ولـي اگـر منظـور از آن       ، مسلماني آن را انجام بدهد

اين عمل به تحريم نزديك تر است تا جايز بودنش. همين است حكم ، جشن تولد باشد
اعياد و مناسبت هاي شـرعي عبارتنـد از:   ، برگزاري جشن ها و مناسبت هاي غير شرعي

ند و شـو  مـي عيد قربان و روز جمعه كه مسلمانان در اين روزها دور هم جمع ، عيد فطر
 ردند.گ ميبه عبادت مشغول 

 )16/191( مجموعه فتاوي و رسائل –شيخ ابن عثيمين 



 

 

 
 

 :فصل دوازدهم
، خورشيدگرفتگي)( نماز كسوف
گرفتگي) و  ماه( خسوف

 نماز باران)( استسقاء



 

 ود؟ش ميف از علم غيب محسوب ] آيا شناخت وقت خسوف و كسو104[

طـي اعالميـه اي منتشـر     4/3/1402) در تاريخ 5402( شهر) در شماره( روزنامه س:
كرد: يك ماه گرفتگي كلي در روز شنبه آينده بوقوع مي پيوندد كـه از سـاعت هشـت و    

ود و ماه گرفتگي جزئي در روز يكشنبه بعد از نيمـه شـب در دقيقـه    ش مينيم شب آغاز 
سي و هفـت دقيقـه صـبح    و زمين در ساعت يك  ي آيهخواهد شد. ماه از سبرطرف  38

د. اين خبر طبق اعالميه ي مذكور رخ داد. شما در اين زمينـه چـه توضـيحي    آي ميبيرون 
 داريد.
گاهي از ، وقت خورشيد گرفتگي و ماه گرفتگي و همچنين كلي و جزئي بودن آن ج:

زيـرا  ، امـر هـيچ تعجبـي وجـود نـدارد      ود. در اينش ميطريق محاسبات نجومي شناخته 
بلكه ايـن امـر تنهـا در    ، ودش ميشناخت آن نسبت به همه افراد از امور غيبي محسوب ن

كه از علم نجوم و ستاره شناسي نا آشنا باشند. كسي  مورد كساني غيب به شمار مي رود
م در حـق او چنـين تشخيصـي علـ    ، كه در علم نجوم و ستاره شناسي آگاهي داشته باشد

اند حدوث اين اتفاق را پيش تو ميود؛ چون او به وسيله ي اسباب ش ميغيب محسوب ن
بيني بكند. اين امر منافي اين نيسـت كـه كسـوف و خسـوف از نشـانه هـاي اهللا تعـالي        

را تصـديق   ها آنهستند. ولي نبايد كامالً اين گزارشات را قطعي دانست و هميشه حرف 
 د.مي رون چون احياناً به خطا، كرد

هصلَّى  آنچه در مورد كسوف و خسوف قابل اعتماد است حديث رسول اهللا علَيه  اللـَّ

لَّمسو هآلسَ وَ [رمايد: ف مياست كه  و مْ ـإِنَّ الشَّ اتِ الْ نْ آيَ تَانِ مِ رَ آيَ مَ انِ ، اللَّـهِ قَ فَ سِ نْخَ الَ يَ

َيَاتِهِ  دٍ وال حلِ تِ أَحَ وِّ ، ملَِوْ َ وا ، فُ هبام عبادهو لكن اهللا يرسلهام خيُ عُ ادْ لُّوا وَ فإذا رأيتم ذَلكَ فَصَ

مْ  ا بِكُ فَ مَ شَ تَّى يُكْ   )835F1(]حَ

هسـتند كـه بـه خـاطر مـرگ و يـا        تعالىبي گمان خورشيد و ماه از نشانه هاي اهللا «
ليكن اهللا خسـوف و كسـوف را بـراي ترسـاندن بنـده      ، ودش ميزندگي هيچ كس گرفته ن

گاه چنين حالت هايي را ديديـد نمـاز بخوانيـد و دعـا     پس هر، دآور ميهايش به وجود 

                                                            
 ) با الفاظ متقارب.915-901) و مسلم  (1063-1040بخاري  ( -1



   

 1075 باب پنجم:
 

 »  كنيد تا آن حالت برطرف شود
 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه وسلم، و باهللا التوفيق

 )8/322( فتواي انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] روش نمازهاي خسوف و كسوف 105[

 مقدار است؟نماز خسوف چند ركعت است و قرائت هر ركعت چه  س:

، نماز خورشيد گرفتگي و همچنين نماز ماه گرفتگي هـر كـدام دو ركعـت اسـت     ج:
قرائت آن به صورت جهري است. در هـر ركعـت دو ركـوع و دو قرائـت وجـود دارد.      

ايستي از ركوع و قرائت اولي كوتاه تـر باشـند. بعـد از تكبيـر     ب ميو قرائت دومي  ركوع
فاتحـه و  ، ود. پس از ركـوع اول ش ميبزرگي خوانده سوره ي فاتحه و سوره ي ، تحريمه

ود؛ ليكن از اولي بايد كوتاه تر باشد. در هر ركعـت  ش ميسوره ي بزرگ ديگري خوانده 
 دو سجده وجود دارد.

 اين روش صحيح ترين روشي است كه در احاديث آمده است.
 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه وسلم، و باهللا التوفيق

 ).8/324( انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتافتواي 

 طلب باران)( ] روش نماز استسقاء106[

روش نماز استسقاء چگونه است؟ آيا نماز استسـقاء تنهـا يـك خطبـه دارد؟ در      س:
 نماز استسقاء نماز مقدم است يا خطبه؟

به جـا   را ها آناند قضايي تو ميآيا ، اگر كسي از نمازهاي استسقاء يا عيدين باز بماند
 آورد؟

چـه  ، به هنگام اقامه نماز كه از طرف برخي از ائمه گفته شـود  )استقيموا( گفتن كلمه
 رد؟دا ميحك
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چون همين امروز نماز استسـقاء را  ، اين سؤال در زمان مناسبي مطرح شده است ج: 

برگزار كرديم. نماز استسقاء به معني طلب باران است. طلب باران با شيوه هاي مختلفـي  
 يرد:گ ميام انج

يد و اين كـار را در حـالي كـه در    كن ميشما گاهي در حالت سجده دعاي طلب باران 
اني انجام بدهي. همچنين خطيب جمعه در حال ايراد خطبـه  تو مي، ميان دوستانت هستي

د. گاهي همراه با مردم به عيدگاه مي رود و با آنان نمـاز  كن مياقدام به دعاي طلب باران 
 اند.خو يمطلب باران را 

 روش نماز باران مانند نماز عيد است. -
اما خطبه اش مانند خطبه عيد نيست چون عيد دو خطبه دارد و نمـاز بـاران تنهـا     -

 ود. گفته شده كه عيد يك خطبه دارد.  ش مييك خطبه خوانده 
داليل صحيح حكايت مؤيد اين هستند كه خطبـه ي نمـاز عيـد يكـي اسـت. لـيكن       

د و سـپس از  كـر  مـي اول براي مردان خطبـه ايـراد    علَيه وآله وسلَّم ـهاللَّصلَّى  رسول اهللا
 هـا  آنمنبر پايين مي آمد و به سوي جمعيت زنان شركت كننده در نماز عيد مي رفـت و  

 د.كر ميرا وعظ و نصيحت 
اما استسقاء تنها يك خطبه دارد؛ حتي كساني كه براي عيد دو خطبه قائل اند معتقدند 

 ز استسقاء يك خطبه دارد.كه نما
د. هـر  كنـ  ميدر استسقاء) فرق ن( قبل از نماز باشد و يا بعد از نماز، اما اين كه خطبه

د و رو به قبله دعا را شروع آي ميدو امر جائز است. چنان چه امام از وقتي كه به عيدگاه 
ايـن هـم   ، د و مردم آمين بگويند جائز است. اگر خطبه را بعد از نماز موكول كنـد كن مي

د. خالصه اين كه در اين موضوع گنجايش وجود دارد. اين را كن ميجائز است و كفايت 
نـد  ده مـي گفتم تا مردم از پيش نمازاني كه خطبه و دعا را پيش از نماز استسـقاء انجـام   
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ـه صلَّى  متنفر و بدبين نشوند چون اين عمل از خود پيامبر لَّم    اللـَّ سـو ه آلـو ه لَيــ  ع ت ثاب
(است.

836F

1(   
هصلَّى  بنده حديثي از پيامبر، اما در مورد قضاي نماز استسقاء در  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

 ولي اگر قضاي آن را بجا آورد و خودش دعا نمود اشكالي ندارد.، اين زمينه نديده ام
دا چون نماز عيد با روشي معين و پشـت سـر يـك امـام ا    ، ليكن نماز عيد قضا ندارد

 اند آن را قضا به جا آورد.تو مين، د؛ پس هرگاه كسي با امام نرسيدشو مي
ود. بايد بجاي آن نماز ش ميهمچنين نماز جمعه اگر فوت شود قضاي آن بجا آورده ن

 ظهر را خواند چون ظهر بدل از جمعه است. اما براي نماز عيد بدلي از سوي پيامبر اكرم
هصلَّى  لذا اگر كسي بـه همـراه امـام بـه آن نرسـد      ، بيان نشده است وسلَّم علَيه وآله اللـَّ

 قضاي آن برايش جايز نيست.
بايد بگويم كه هرگاه ، اما در مورد تكبيرات زوائد كه بعد از تكبير تحريمه قرار دارند 

چـون ايـن   ، شما بعد از انتهاي تكبيرات به نماز امام ملحق شديد تكبيرات را اعاده نكنيد
بنابراين در حـق شـما سـاقط    ، براي شما فوت شده ها آنرات سنت هستند كه محل تكبي

 هستند.
درخواست ائمه از مردم براي برابر نمودن صـفها در نمـاز عيـد و استسـقاء همچـون      

ممكن از آن ، زيرا اگر اين موضوع به مردم ياد آوري نشود، ديگر نمازهاي مشروع است
ود بايستي امام مردم را آگاه ش ميه با جماعت برگزار غفلت بورزند. بنابراين هر نمازي ك

وا بگويد: ها آنكند وبه  تَوُ وا ]، [اسْ لُ تَدِ (اعْ
837F

 »صفهايتان را راست و برابر كنيد« )2

استقيموا) توسط برخي ائمه هيچ اصل و اساسـي نـدارد. در احاديـث    ( اما گفتن لفظ
هصلَّى  پيامبر رد نشده است. بنده خودم در مورد آن تحقيـق كـردم   وا علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

                                                            
روايت شـده اسـت. مراجعـه شـود بـه: ابـو داود         ي اللَّه عنْهارض اين موضوع از حديث ام المؤمنين عائشه -1

 ).1024) و صحيح بخاري  (1173(
) و 2128) و ابن حبـان  ( 670كلمه ي  ( (استووا))  در مسلم و... آمده و كلمه  ( (اعتدلوا)) در ابو داود  ( -2

 ) آمده است.5135بيهقي  در ( (الكبري))  (
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ولـي بـراي آن هـيچ    ، و حتي به برادران نيز گفته ام كه پيرامون اين موضوع تحقيق كننـد 
هصلَّى  اصلي از پيامبر استقيموا) هـيچ تـوجيهي   ( نيافتيم. اصالً گفتن علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

استقيموا) استقامت در دين است كـه زمـان گفـتن آن    ( ولي براي اين كه منظور از، ندارد
بلكه اينجا محل گفـتن كلمـاتي اسـت كـه بـه برابـر كـردن        ، در حين برپايي نماز نيست

صف هـا   أقيموا صفوفكم.. سووا صفوفكم ][ صفوف و راست ايستادن امر بكنند: مانند:

 را راست كنيد و...
 )16/345( مجموعه فتاوا و رسائل -شيخ ابن عثيمين

 ] روش دعاي نماز طلب باران107[

 -5/218دار ابن الجـوزي) ( چاپ –الشرح الممتع) ( شيخ محمد بن صالح عثيمين در
 گفته است:

هرضي ( به دليل حديث أنس بن مالك، ...امام دستهايش را بلند بكند(  [مل ): عنْه اللـَّ

ىلَّ  يكن النبي لَّمَ  اللَّـهِ صَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ رْ  عَ اءِ يَ قَ تِسْ سْ ائِهِ إِالَّ يفِ االِ عَ نْ دُ ءٍ مِ ْ هِ يفِ يشَ يْ دَ عُ يَ تَّى  فَ حَ

يْهِ  يَاضُ إِبْطَ  بَ رَ  )838F1(]يُ

هصلَّى  پيامبر« لَّم  اللـَّ سـو هآلو هلَيدر هـيچ يـك از دعاهـايش     -در اثنـاي خطبـه   – ع
ايش را بلنـد  ولي در دعـاي نـزول بـاران بـه انـدازه اي دسـته      ، دكر ميدستانش را بلند ن

   »دش ميكه سفيدي زير بغلهايش آشكار  نمود مي
لَّى   زماني كه رسـول اهللا «بلند بكنند. چون ثابت شده  مردم نيز بايد دستهايشان را  صـ
ه در خطبه جمعه براي نزول باران در خطبـه ي جمعـه دعـا كـرد و      علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

 )839F2(»دستهايشان را بلند كردنددستهايش را بلند كرد و مردم نيز 
مناسب است كه دستها در هنگام دعا به شكل مبالغه آميـزي بلنـد كـرده شـوند و بـه      

 اندازه اي بلند كرده بشوند كه سفيدي بغلها آشكار شود.  

                                                            
 )895سلم  () و م3565،1031بخاري  ( -1
 ).1029بخاري ( -2
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مشخص است كه سفيدي بغلها بدون مبالغه و بلند كردن بيش از حد دسـتها آشـكار   
 ردد.گ مين

لَّى   كـه رسـول اهللا  در صحيح مسلم آمده است   صـ ـه لَّم    اللـَّ سـو ه آلـو ه لَيــلَ  ع عَ [جَ

ا نَحو السامء] َ مهُ ورَ (ظُهُ
840F

1(   

 »دكر ميپشت دستهايش را به سوي آسمان «
علما در تأويل حديث مذكور اختالف نظر دارند. برخـي از علمـا گفتـه انـد: پشـت      

: منظور از اين حديث اين دستهايش را به سوي آسمان كند. برخي ديگر از علما گفته اند
بگونه اي كه بيننـده تصـور كنـد كـه پشـت      ، است كه دستهايش را خيلي زياد بلند بكند

 دستها به طرف آسمان است.
اين تأويل به حقيقت نزديك تر است و شيخ االسالم ابن تيميه رحمه اهللا نيز همين را 

(اختيار كرده است
841F

رع و طلـب دارد و  ضـ دسـتها بوقـت دعـا حالـت ت     بلند كردن. زيرا )2
 .ها آنود نه با پشت ش ميمشخص است كه طلب با كف دستها 

                                                            
امء)) به لفظ 896مسلم  ( -1 يهِ إيل السَّ فَّ ارَ بظَهرِ كَ  (فأشَ

 )2/444( ( (بيان تلبيس اجلهمية)) :مراجعه شود به كتاب ايشان -2



 

 

 

 

 :باب ششم
 جنائز



 

 

 

 

 :فصل اول
 احكام جنايز



 

 ستها آنميرد يكي از  اند و زني كه در اثر زايمان مي  ] شهيدان هفت قسم1[

مأجور بودن زني كه  آيا آثاري از رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم در مورد س:
 در دوران بارداري بميرد وارد شده است؟

صحيح ابن ، سنن نسائي، سنن ابوداود، مسند امام احمد، بله؛ در مؤطاي امام مالك ج:
رسول اهللا صلَّى  حبان و مستدرك حاكم از جابر بن عتيك رضي اهللا عنه روايت شده كه

بِيْلِ اهللاِ: «اللَّه علَيه وآله وسلَّم فرموده است:  قتْلِ يف سَ ي اْلَ وَ بْعٌ سِ ةُ سَ ادَ هَ ـالشَّ ْ الْ تُولُ يفِ قْ مَ

يْدٌ  هِ بِيْلِ اهللا شَ يْدٌ ، سَ هِ نُ شَ وْ اْملَطْعُ يْدٌ ، وَ هِ قُ شَ يْ غرِ اْلَ اتِ ، وَ بُ ذَ احِ ـو صَ يْدٌ الْ هِ نْبِ شَ ، جَ

ـوَ  يْدٌ الْ هِ نُ شَ بْطُوْ بُ ، مَ احِ صَ ـوَ يْدُ الْ هِ قِ شَ ريْ يْ يَ ، حَ ذِ الّ ْتَ وَ تُ حتَ وْ ـمُ يْدٌ الْ هِ دمِ شَ تُ ، هَ ُوْ أةُ متَ املَرْ وَ

يْدٌ  هِ عٍ شَ مْ  )842F1(»بِجُ

شهادت عالوه از كشته شدن در راه اهللا بر هفت قسم است: كسي كه در راه اهللا «
كسي كه در ، كسي كه بر اثر بيماري طاعون بميرد شهيد است، شود شهيد است كشته مي

كه باعث درد پهلو و ( ر اثر ورم دروني پهلوكسي كه د، شود شهيد است آب غرق مي
كسي كه زير آوار بميرد شهيد است و زني كه در اثر ، شود) شهيد است سينه تنگي مي

 ».زايمان بميرد شهيد است
 ».اين حديث صحيح است«امام نووي گفته است: 

عٍ ( و منظور از مْ تُ بِجُ ُوْ أةُ متَ املَرْ اثر زايمان ) زني است كه در -ضم و يا كسر جيم -وَ

(ميرد. مي
843F

2( 
 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

                                                            
)، ابن ماجه  3194، 1846)، نسائي  (3111)، ابوداود  (5/446)، مسند احمد  (554(  1/233» موطا مالك« -1

، 3189)، ابـن حبـان  (  19475، 19474شـيبه  (  )، مصـنف ابـن ابـي   6695صنف عبـدالرزاق  ( )، م2803(
) و بغــوي در 1300(  1/352) مســتدرك حــاكم 1780، 1779(  192، 2/191طبرانــي » الكبيــر) «3190

 شود. ). ذات الجنب؛ ورم داخلي پهلو است كه منجر به درد پهلو و سينه تنگي مي1532شرح السنه  (

شده كه منظور از آن زني است كه در دوران بارداري و يا در اثر زايمان جـان خـود را از دسـت     و گفته -2
 دهد. مي
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 ).8/347( فتاواي انجمن دايمي بحوث علمي و افتا

 ] روش تجهيز و كفن و دفن ميت مسلمان2[

ها و كساني كه به غسل  به طلبه،  : روش شستن ميت چگونه است؟ در اين زمينه1س
 ؟كنند چه نصيحتي داريد دادن ميت اقدام مي

بايد ميت را در مكاني مخفي و بدور از ، : روش غسل دادن ميت: هنگام غسل1ج
ديد مردم بگذارند و در آن محل نبايد جز كساني كه مسئوليت غسل را به عهده دارند 

اي بر عورتش  لباسهاي ميت را درآورده و پارچه، حضور داشته باشند. پس از آن
آنگاه غسل دهنده دستي بر شكم ، را نبيند تا هيچ كس حتي غسل دهنده هم آن، بگذارند
سپس همچون وضوي ، اگر چيزي از شكمش بيرون بيايد آن را تمييز كند، كشد ميت مي

اي را  بلكه تكه پارچه، اش نكنند مگر اين كه آب در دهان و بيني، نماز وضويش دهند
ا شستشو اش بمالند. پس از آن سرش ر و داخل بيني ها آنخيس نموده و آن را به دند

 دهند و سپس ساير جسدش را.
سدر بريزند؛ چون ، شستن را از طرف راست بدن شروع بكنند. بهتر است در آب

ي سدر بشويند.  دهد. موي سر و صورتش را با عصاره نظافت را بهتر انجام مي، سدر
رسول  غسل دهند. زيرا، ي پاياني او را با آب و كافور همچنين مناسب است كه در مرتبه

لْنَ «دادند امر فرمود:   صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم به زناني كه دخترش را غسل مياهللا عَ إجْ

ـيفِ  االْ افُورً ةِ كَ ةِ اْألخريَ لَ سْ افُورٍ ، غَ نْ كَ يْئًا مِ  )844F1(»أَوْ شَ

 ».ي پاياني غسل او را با كافور يا با مقداري كافور بشوييد در مرتبه«
 ها بگذارند. نموده و در كفن پس از غسل بدنش را خشك 

از گردن ، غسل دادن ميت فرض كفايه است. اگر كسي اين وظيفه را به عهده بگيرد
اي را انجام داده  كند فرض كفايه شود. بنابراين كسي كه اقدام به آن مي ديگران ساقط مي

 و مستحق اجر و ثواب فرض است.

                                                            
 ) بنحوه939) مسلم  (1263،1258،1254،1253بخاري  ( -1
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نگي غسل شرعي را بداند. شايسته است غسل ميت را كسي به عهده بگيرد كه چگو
تر و  به شغل مهم ها آنها اقدام كنند چون  الزم نيست كه حتماً براي اين كار طلبه

ربط  تري مشغولند. كسان ديگري وجود دارند كه از طرف مقامات مسئول و ذي واجب
ليكن به اين افراد بايد روش غسل كردن و كفن كردن را ، اند بر اين كار گمارده شده

 واهللا اعلم)( مود تا بر كارشان آگاه و آشنا بشوند.تفهيم ن
 )82ص( فتاوايي در احكام جنايز –شيخ ابن عثيمين 

 جمع و ترتيب: فهد السليمان.
: از جنابعالي خواهشمنديم مسايلي را كه هنگام تجهيز و دفن و كفن ميت 2س

وم مسلمان واجب است همچنين آنچه را كه در اين باب مستحب است براي ما مرق
 بفرماييد.

هاي چشمانش  جايز است كه اطرافيان او پلك، : هرگاه مرگ مسلماني قطعي شد2ج
كفن و دفن او عجله ، هايش را بسته و جسدش را بپوشانند و در غسل را ببندند و فك

 كنند.
هايش  ابتدا طبق دستور شريعت اسالمي غسلش بدهند: بدين صورت كه ابتدا دست 

ها پاك نمايند. سپس  بكشند و جسدش را از آلودگي را شسته و دستي بر شكمش
آنگاه سر و موي صورتش را با آب و سدر و با ، وضويش بدهند، همچون وضوي نماز

موادي چون صابون يا گياه اُشنان بشويند. پس از آن بر جانب راست و سپس بر جانب 
اگر الزم شد ي دوم و سوم نيز به همين شكل غسلش بدهند.  در مرتبه، چپش آب بريزند

تا پنج يا هفت بار اين كار را تكرار بكنند و در آخرين غسل اگر ممكن باشد او را با آب 
مواد خوشبو بزنند و اگر ، و بر اعضاي سجده ها آنها و بن ر و زير بغل، و كافور بشويند

ي بدن را خوشبو و معطر نمايند بهتر و افضل است و اگر چنانچه به يك بار غسل  همه
 بسنده كردند جايز است.دادن 
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شوند. ميت پس  موهاي سر زن به سه دسته بافته شود و در پشت سر او قرار داده مي
شود و  كفن كرده مي، ي سفيد ولي نه به صورت پيراهن و عمامه از غسل در سه پارچه

 شود. در آن پارچه پيچانده مي
و يا تنها در يك لفافه ازار و لفافه ، هاي پيراهن جايز است كه در سه پارچه به نام 

شود.  ازار و دو لفافه كفن كرده مي، مقنعه، هاي پيراهن كفن شود. زن در پنچ پارچه به نام
 و اگر در يك لفافه كفن شود نيز جايز است.

خوانند؛ بدين صورت كه پس از تكبير  مسلمانان بر مرده نماز جنازه مي، پس از كفن
درود و پس از تكبير سوم دعاي ميت را ي فاتحه و پس از تكبير دوم  اول سوره

 يكي از آن دعاها اين است: ، خوانند. و اگر دعاي مأثور را بخوانند بهتر است مي

ائبِنَا« نَا و غَ دِ اهِ يّتِنَا وَ شَ مَ َيِّنَا وَ رْ حلِ فِ نَا، اللّهمَّ اغْ ِ بريْ ا و كَ نَ ِ ريْ غِ ثَانا، و صَ ا و أنْ نَ رِ كَ ذَ نْ ، وَ مَّ مَ اللّهُ

يَيْتَهُ  المِ  أحْ سْ يلَ اْإلِ يِهِ عَ أحْ نَّا فَ يلَ ، مِ هُ عَ فَّ تَوَ يْتَهُ فَ فَّ وَ نْ تَ مَ ـوَ نِ الْ امَ تِنَّا ، إيْ فْ الَ تَ هُ وَ رَ نَا أجْ مْ رِ ْ مَّ الَ حتَ اللّهُ

ده عْ فُ عنه، بَ اعْ افِهِ وَ عَ ْهُ وَ محَ رلهُ و ارْ فِ مَّ اغْ هُ ، اللّهُ لْ سِ اغْ لَهُ وَ خَ دْ عْ مُ سِّ هُ وَ وَ لَ مْ نُزُ رِ أكْ ـبِ  وَ امء الْ

الثّلْجِ وَ  ـوَ لِهِ الْ نْ أهْ اً مِ ريْ الً خَ أهْ هِ وَ ارِ نْ دَ رياً مِ ارا خَ هُ دَ لْ دِ أبْ دِ وَ َ هُ ، ربَ لْ خِ ـوأدْ قِهِ فِتْنَةَ الْ نّة وَ ـجَ ِ الْ ربْ قَ

ذابَ النّارِ  عَ  )845F1(»وَ

مرد و زن ما را ، كوچك و بزرگ، حاضر و غايب، پروردگارا! افراد زنده و مرده«
داري با اسالم زنده نگه دار و هر  گارا! هر كس از ما را كه زنده نگه ميپرورد، ببخش

ميراني با ايمان بميران. پروردگارا! ما را از ثواب او محروم مگردان و  كس از ما را كه مي
 بعد از او ما را در فتنه گرفتار نكن.

قرار بده و پروردگارا! او را بيامرز و به او رحم كن و او را مورد عفو و بخشش خود 
 و او را، در قبر) فراخي و وسعت ده( جايش را در بهشت گرامي بدار و جايگاهش را

ي  از گناهان) با آب و برف و تگرگ بشوي و او را از گناهان چنان پاك كن كه پارچه(

                                                            
 ) و غيره...963) و مسلم  (28، 6/23، 2/386مسند احمد  ( -1
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اي بهتر از  ش و خانوادهها آني بهتر از خها آنشود و براي او خ سفيد از چرك پاك مي
 ».ين كن و او را به بهشت ببر و از عذاب قبر و جهنم نجاتش بدهاش جايگز خانواده

پس از دعا براي بار چهارم تكبير گفته و با يك سالم در سمت راست به نماز پايان 
 دهند.

 چراغاني و گفتن الإله االاهللا و دعا به آواز بلند جايز نيست.، بعد از آن نور افشاني
د و اگر اين كار مشكل باشد آن را شق اگر ممكن باشد قبر ميت بايستي لحد شو

حاضرين پس از برابر كردن قبر در كنار آن بايستند و براي ميت استغفار نموده و ، كنند
 هاي منكر و نكير دعا كنند. براي ثابت قدمي او در برابر پرسش

تكفين و تدفين ميت را نبايد بيش از مدت زمان تجهيز و حضور خويشاوندان و 
ها به طول  البته اگر حضور خويشاوندان و همسايه( أخير انداختها به ت همسايه

زيرا رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم فرموده ، را كشيد) ها آنانجامد نبايد انتظار  مي

وا بِ «است:  عُ ِ ـأَرسْ ةِ الْ نَازَ  )846F1(»جِ

 ».ي ميت را به سرعت ببريد جنازه«
ت جايز نيست. كسي كه به هنگام نماز جنازه در برگزاري مراسم عزاداري براي مي

تواند بر قبر ميت  شهر حضور داشته است و به نماز جنازه نرسيده است تا دو ماه مي
 لَّمسآله وو هلَيلَّى اللَّه عبر قبر مادر سعد نماز «نماز جنازه بخواند. چون رسول اهللا ص

(».ته بودجنازه خواند در حالي كه از دفن آن يك ماه گذش
847F

2( 
ها و  كمونيست، ي نصاري و ديگر كافران از قبيل يهودها آندفن مسلمان در گورست

 پرستان جايز نيست. مشركان و بت
 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

 )8/353( فتاواي انجمن دايمي بحوث علمي و افتا

                                                            
 ). 944) و مسلم  (1315بخاري  ( -1

، 6812»  (الكبــري«)، بيهقــي در 5378)، طبرانــي در الكبيــر  (11935شــيبه  ( ي)، ابــن ابــ1038ترمــذي  ( -2
 ). به صورت مرسل از سعيد بن مسيب.6813
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 ] روش تكفين ميت3[

 شوند؟ مرد و زن چگونه كفن كرده مي س:

 –ها را با بخور خوشبو كرد و سپس مقداري حنوط  در ابتدا بايستي كفن ج:
پاشيد. همچنين مقداري از اين خوشبو را بر صورت  ها آنبر  -مخلوطي از خوشبوها

اي بر  ي پنبه ماليد و همين طور مقداري از آن را بوسيله، ها آنبن ر، ها زير بغل، ميت
هايش قرار بدهند كه براي مرد  ميت را بر كفنآنگاه ، بيني و لبان بايد گذاشت، چشمان

دهند. پس از گذاشته شدن ميت در  را سر هم قرار مي ها آني سفيد است كه  سه پارچه
شود. سپس از چپ  ي او برگردانده مي از راست ميت بر سينه، ي بااليي سر لفافه ها آن

شوند  ر پيچانده ميي دوم و سوم به شكل مذكو دهند و سپس پارچه اين كار را انجام مي
 شود. از جانب سر و پاهاي ميت گره زده مي ها آني  و سر همه

شود.  پيراهن و دو لفافه كفن كرده مي، روسري، ولي زن حداكثر در پنج پارچه: ازار
 اشكالي ندارد.، اگر زن همچون مردان كفن كرده شود

 ).95( فتاوايي در احكام جنايز. ص: –شيخ ابن عثيمين 
 يب: فهد السليمان.جمع و ترت

 هاي ميت و نرم كردن مفاصل او ] حكم بستن فك4[

، ها و چشمان ميت را بست آيا حديثي وارد شده مبني بر اين كه بايستي فك س:
 مفاصلش را نرم نمود و بر شكمش آهني گذاشت؟

هاي ميت و نرم كردن مفاصل او دليلي از احاديث وارد نشده  در مورد بستن فك ج:
هاي ميت از باز ماندن  فك  اند كه در بستن فقها بدان خاطر آن را بيان كردهليكن ، است

شود. نرم كردن مفاصل ميت بدان خاطر  ي ميت جلوگيري مي دهان و زشت شدن چهره
 است كه غسل و تكفين به راحتي انجام شود.

ه وسلَّم رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآل ها حديث صحيح از ي بستن چشم اما درباره
وارد شده است؛ هنگامي كه ايشان صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم بر ابوسلمه رضي اهللا عنه 
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كه فوت كرده بود داخل شد و ديد كه چشمانش خيره است پلكانش را بست و فرمود: 

هُ « بِعَ بِضَ تَ ا قُ وحَ إذَ ـإنّ الرّ ُ الْ  )848F1(»بَرصَ

 ».كنند را دنبال مي ديدگان او، هرگاه روح قبض شود«
 اما گذاشتن آهن بر شكم ميت از سنت ثابت نيست.

 ).75( فتاوايي در احكام جنايز. ص:–شيخ ابن عثيمين 
 جمع و ترتيب: فهد السليمان.

 ] حكم تأخير دفن و نماز جنازه به خاطر حضور خويشاوندان5[

رب و دارند تا اقا بعضي از مردم جسد ميت را تا دير در خانه نگه مي س:
 خويشاوندان از او خداحافظي كنند... حكم اين عمل چيست؟

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم است؛ در آنجا كه  اين عمل برخالف امر ج:
 فرموده است:

وا بِ « عُ ِ ـأَرسْ ةِ الْ نَازَ َا إليه، جِ وهنَ مُ دِّ قَ ٌ تُ ريْ َةً فَخَ احلِ إِنْ تَكُ صَ  ، فَ وَ إِنْ يَكُ سِ لِكَ وَ ٌّ ، ذَ فَرشَ

مْ  ابِكُ قَ نْ رِ ونَهُ عَ عُ  )849F2(»تَضَ

او را به سوي خير ، ي صالح باشدانسانچون اگر ، ي ميت را به سرعت ببريد جنازه«
اين شري است ، و بهتر است هر چه زودتر به آن برسد) و اگر غير از اين باشد( بريد مي

 ».كه بهتر است آن را زودتر از دوش خود برداريد
چون ، ميت صالح و نگه داشتن او در خانه نوعي جنايت بر ميت است تأخير دفن

 يد:گو ميروح او ، شود ميت صالح هرگاه از خانه بيرون برده مي

ين« وْ مُ دِّ ين قَ وْ مُ دِّ  ».مرا زودتر ببريد، مرا زودتر ببريد« )850F3(»قَ

                                                            
 ).7( -)920مسلم  ( -1

 ).944) و مسلم  (1315بخاري  ( -2

 ).1380، 1316، 1314بخاري  ( -3
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نيك و صالح به هنگام احتضار  انسانحكمت از تعجيل در دفن ميت اين است كه 
خواهد زودتر  زده شده و مي شود. اينجاست كه براي بهشت شوق هشت مژده داده ميبه ب

ها از  چون در قبر هنگامي كه فرشته، مند شود بهره تعالىبه آنجا برسد و از انعامات اهللا 
دهد برايش دري به  كنند و جواب صحيح مي دين و پيامبرش سؤال مي، او در مورد رب

 رسد. هاي بهشت به او مي از اين طريق لطافت و خوشي شود و سوي بهشت باز كرده مي
شود. برخي از علما  كند فراخ و وسيع كرده مي كار مي انسانقبر تا حدي كه چشم  
 اند: كه شتاب و تجهيز ميت سنت است و تأخير آن مناسب نيست. گفته

 ).77، 76( فتاوايي در احكام جنايز. ص:–شيخ ابن عثيمين 
 ناصرالسليمان. جمع و ترتيب: فهد بن

 شود؟ چگونه رفتار مي، ميرند ي تارك نماز وقتي كه ميها انسان] با 6[

خوانند. اينها  گانه را مطلقاً نمي نمازهاي پنج، بجز نماز جمعه ها انسانبرخي از  س:
رند؟ آيا دفن و نماز خواندن دا مياز نظر شريعت اسالم چه حك، كنند وقتي كه فوت مي

 ن واجب است؟بر مسلمانا ها آنبر 
وجوب ، بايد گفت كه اگر تارك نماز، ييدگو مياگر واقعيت همين است كه شما  ج:

انگاري طبق  آن را انكار كند به اجماع مسلمانان كافر است. ترك نماز از روي سهل
كفر است. طبق اين قول چنين شخصي غسل داده ، ترين قول از اقوال علما صحيح

شود و مسلمانان اجازه ندارند او را در قبرستان  انده نمينماز جنازه بر او خو، شود نمي
 بلكه او را در جايي دور از قبرستان مسلمانان دفن كنند.، اهل اسالم دفن كنند

 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
 ).8/410( فتاواي انجمن دايمي بحوث علمي و افتا

 ] حكم انتقال ميت از شهري به شهر ديگر7[

 رد؟دا ميردن ميت به شهر ديگري چه حكب س:



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1090 
  

، و خطر گنديده شدن و باد كردن ميت وجود نداشته باشد، اگر هدف نيكو باشد ج:
ليكن افضل آن است كه او را در همان ، جايز است كه او را به شهر ديگري انتقال داد

 شود. چون در اين صورت زودتر كفن و دفن مي، شهري كه فوت كرده است دفن كنند
 ) 76( ص.فتاوايي در احكام جنايز -يخ ابن عثيمين ش

 جمع و ترتيب: فهد السليمان.

 ] امام به هنگام نماز جنازه كجا بايستد؟8[

 زن و كودك كجا بايستد؟، ي مرد : امام به هنگام خواندن نماز جنازه1س
امام در ازاي سر او بايستد و اگر زن باشد در وسط جنازه ، : اگر ميت مرد باشد1ج

اي باشد  اگر ميت پسر بچه، رار بگيرد خواه بزرگ سال باشد و خواه خردسال. بنابراينق
 اي باشد در مقابل وسط او بايستد. امام كنار سر او بايستد و اگر دختر بچه

چگونه ، ها آن: در صورت تعدد اموات و وجود زنان و مردان زيادي در ميان 2س
را به ترتيب علم و دانش در جلوي امام  ها آنيا را براي نماز جنازه قرار بدهيم؟ آ ها آن

 در اين موضوع يكسانند؟ ها آني  قرار بدهيم يا اين كه همه
شود و مردان بر زنان  يك نماز خوانده مي ها آني  ها اگر متعدد باشد بر همه جنازه ج:

ين اگر بنابرا، شود ي نابالغ بر زن بالغه جلوتر گذاشته مي شوند و پسر بچه مقدم كرده مي
ترتيب ، ي نابالغ باشند  زن بالغ و دختر بچه، ي نابالغ پسر بچه، اموات متشكل از مرد بالغ

ي  سپس پسر بچه، در جلوي امام به شكل ذيل خواهد بود: اول مرد بالغ ها آنگذاشتن 
ي زن را طوري بگذارند  ي نابالغه. و جنازه آن دختر بچه  آنگاه زن بالغه و پس از، نابالغ
 ي او در مقابل سر مرد قرار بگيرد. يانهكه م
را به ترتيب علم و دانش در جلوي امام  ها آناگر اموات از يك جنس باشند آنگاه  
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم در مورد شهداي احد كه در يك  گذاريم؛ چون مي
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شتر بلد بود و اول او را در لحد قرآن را بي ها آنپرسيد كدام يك از ، قبر دفن كرده شدند
(گذاشت مي

851F

 تر بايستي به امام نزديكتر شود. كند كه شخص عالم و اين داللت مي )1
 )102( فتاوايي در احكام جنائز. ص -شيخ ابن عثيمين

 جمع و ترتيب: فهد السليمان.

 ] حكم اعالن جنس ميت در هنگام نماز جنازه9[

چه  -كه آيا مرد است يا زن -از جنازهاعالن و بيان جنس مرده در وقت نم س:
 رد؟دا ميحك

اطالع باشند  اگر مردم بي، خبر دادن از جنس ميت به وقت نماز خواندن بر آن ج:
دانند برايش دعاي مذكر بخوانند يا مؤنث؟  چون از اين طريق مردم مي، اشكالي ندارد

نمازگزاراني كه اگر جنس ميت را اعالن نكردند باز هم اشكال ندارد و در آن صورت 
دعا را به ميتي كه در جلويشان قرار دارد و حاضر است نيت ، دانند جنسيت او را نمي

هر دو ، اعفرله يا اغفرلها) استفاده بكنند( ي مذكر و مؤنث كنند. در دعا از صيغه مي

له«صورت جايز است. اگر بگويند:  رِ مَّ اغفْ منظور فرد حاضر در جلويشان است  »اللهُ

مَّ اغفرهلا«ذكر و مونث. و اگر بگويد: اعم از م اي است كه در  منظور جنازه »اللهُ

 جلويشان قرار دارد.
 )103( فتاوايي در احكام جنائزص -شيخ ابن عثيمين

 جمع و ترتيب: فهد السليمان.

 ] دفن چندين ميت در يك قبر10[

اهگي اي كه در شش م كند و به همراه پسر بچه اي شش ماهه فوت مي دختر بچه س:
شود. آيا اين عمل جايز است و اگر جايز  از شكم مادر سقط كرده است دفن كرده مي

 نيست پس حكم اين دو نفر كه در يك قبر هستند چيست؟

                                                            
 ).4079، 1353، 1348، 1347، 1343بخاري  ( -1
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اين روش از ، حكم شرعي اين است كه هر ميتي جداگانه در يك قبر دفن شود ج:
امروز بين مسلمانان معمول بوده است؛ رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم تا به  زمان

، اما اگر شرايط ايجاب كند كه دو نفر يا بيشتر در يك قبر گذاشته شوند اشكالي ندارد
حتي ، رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم دو نفر چون در صحيحين ثابت شده است كه

(گذاشت. سه نفر از شهداي اُحد را در يك قبر مي
852F

1( 
 ها آناكنون كندن قبر ، اند دختر بچه و جنين سقط شده كه در قبر گذاشته شده اين

چون اآلن زمان گذشته است و از آنجا كه از حكم اين مسئله ناآگاه ، واجب نيست
دهد  شود. ولي شايسته است كسي كه عبادتي را انجام مي ايد گناهي متوجه شما نمي بوده

 تا مرتكب امر ناجايزي نشود. را بداند ابتدا بايد حدود شرعي آن 
 ) جمع و ترتيب: محمد المسند.2/34( فتاواي اسالمي -شيخ ابن عثيمين

 ي قبرپرستان ] حكم شركت در تشييع جنازه11[

﴿ فرموده است: تعالىاهللا  س:            

                            

 ﴾ :۱۱۳[التوبة[ 

كه  هرچند، براي پيامبر و مؤمنان شايسته نيست كه براي مشركان طلب آمرزش كنند«
و) ، با شرك از دنيا رفته اند( هنگامي كه براي آنان روشن شود كه، خويشاوند باشند

 .»از اهل دوزخ هستند ها آن
كه خويشاوند هم باشند  هرچندي مذكور از طلب آمرزش براي مشركين  ظاهر آيه

نشين به ذبح حيوان در نزد  كند. پدران و خويشاوندان بسياري از ما اعراب باديه منع مي
 ها آنو از  كنند  نذر مي ها آنمتوسل شده و براي  ها آنقبور گرفتار هستند و به 

 خواهند. مي ها آنري نموده و رهايي از مشكالت و شفاي بيماران را از گ واسطه

                                                            
 ).1343ي  (  ري. حديث شمارهمراجعه شود به صحيح بخا -1
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را متوجه  ها آناينها بر همين حالت يعني با شرك از دنيا رفتند؛ در حالي كه كسي 
براي هيچ كس ديگري ، جز براي اهللا -چون عبادت هستند -نكرد كه انجام نذور و دعا

 جايز نيست.
قبر پرست و نماز خواندن بر آنان و طلب آمرزش و ي افراد  پس آيا در نماز جنازه

 گونه اشخاص جايز است؟ دادن به اين و صدقه ها آنقضاي حج 
نماز خواندن بر او و شركت در تشييع ، كسي كه به حالت مذكور از دنيا برود ج:
اش جايز نيست. همچنين جايز نيست كه برايش دعاو طلب آمرزش نمود و يا  جنازه

چون اعمالي كه در زندگي انجام ، را قضا كرد و يا به او صدقه داداش  حج فوت شده
فرموده  تعالىاين درحالي است كه اهللا سبحانه و ، ك آميز بوده است داده اعمالي شر

﴿ است:                          

  ﴾ :ي پيامبر و مؤمنان نيست كه براي مشركان طلب آمرزش  شايسته« ]۱۱۳[التوبة

 .»كه خويشاوند باشند هرچند، كنند

نتُ «: رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم نيز ثابت است كه ايشان فرمودند از تَأذَ أسْ

نْ وَ  اْذَ لَمْ يَ يْ فَ مِّ ارِ ألِ فَ تِغْ يبِّ يفِ اإلسْ ْ رَ أذِنَ يلِ ا فَ هَ ِ ةِ قَربْ ارَ يَ ْ زِ تُهُ يفِ نْ تَأذَ  )853F1(»اسْ

كار  ي اين به من اجازه، اجازه خواستم تعالىدرمورد طلب آمرزش براي مادرم از اهللا «
ي رفتن به زيارت قبر مادرم اجازه خواستم به من اجازه  درباره تعالىرا نداد و از اهللا 

 ». داد
كس نزد آنان نرفته است و  رد و گفت كه هيچعذر پيش ك ها آنتوان از طرف  نمي

زيرا داليل قرآن واضح و روشن ، آشكار ننموده كه امور مذكور شرك است ها آنبراي 
ي شرك را كه  توانستند مسئله مي ها آناست و امروزه علما در هر كجا حضور دارند و 

ند و بر شرك راضي از حق روي برتافت ها آنولي ، در آن گرفتار بودند از علما سؤال كنند
 و خرسند بودند.

                                                            
 ).976) و مسلم  (359، 5/355، 2/441مسند احمد  ( -1
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 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
 ).13، 9/12( فتاواي انجمن دايمي بحوث علمي و افتا

 ي كافران ] حكم شركت در تشييع جنازه12[

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

مسلمانان حق ندارند در ، فران مشغول دفن اموات خود باشندهرگاه گروهي از كا ج:
زيرا چنين عملي از پيامبر و خلفاي راشدين ، اين كار با آنان مشاركت و همكاري نمايند

سلول منع نموده  بن ابي بن پيامبرش را از حضور بر قبر عبداهللا تعالىثابت نشده است؛ اهللا 
 و علت آن را كفر اين شخص بيان كرد.

﴿ فرمود: تعالى اهللا                    

                ﴾ :۸۴[التوبة[  

و بخاطر دعا ( هرگاه يكي از آنان مرد هرگز بر او نماز مخوان و بر سر گورش«
چرا كه آنان به اهللا و پيامبرش اعتقاد نداشتند و در حالي ، طلب آمرزش) حاضر مشو

 .»اند اند كه از دين اهللا و فرمان او خارج بوده مرده
كيش خود را به خاك  اما اگر يكي از كفار مرد و هيچ كافري موجود نبود كه هم

كما اين كه پيامبر ، كننددر اين صورت اشكالي ندارد كه مسلمانان او را دفن ، بسپارد
رضي اهللا عنه   كشتگان بدر را دفن نمود و هنگامي كه ابوطالب وفات يافت به علي

 فرمان داد: 

هِ « ارِ وَ  ».زير خاك) مدفون كن( او را، برو« )854F1(»اذهب فَ

 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
 ).11، 9/10( فتاواي انجمن دايمي بحوث علمي و افتا

                                                            
). 6322از طبراني  (» االوسط«)، 11840)، ابن ابي شيبه  (2008، 190)، نسايي  (129، 1/97مسند احمد  ( -1

 ) آن را صحيح قرار داده است.184شيخ آلباني در صحيح نسائي  (
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 آيا كافر در گورستان مسلمانان دفن كرده شود؟ ]13[

گيرد و قبل از بلوغ  فرزندي از كفار كه مسلماني او را به پسر خواندگي مي س:
 آيا دفن او در گورستان مسلمانان جايز است؟، ميرد مي

كند كه اين كافر بزرگ  دفن كافر در گورستان مسلمانان جايز نيست و فرقي نمي ج:
 ي مسلماني باشد و يا نباشد؟  رخواندهپس، باشد يا كوچك

توان او را در قبرستان  هايي از مسلمان بودن او يافت شود مي ليكن اگر نشانه
 تعالىچون اهللا ، مسلمانان دفن نمود. بايد دانست كه پسرخواندگي در اسالم حرام است

﴿ فرموده است:      ﴾ :درانشان صدا بزنيدرا به اسم پ ها آن« ]۵[األحزاب.« 

 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
 ).9/10( فتاواي انجمن دايمي بحوث علمي و افتا

 ] حكم ماندن نزد قبر ميت بعد از دفن14[

اين ، كند حديثي وجود دارد كه به ماندن نزد قبر ميت بعد از دفن اشاره مي س:
ماني كه براي ذبح يك شتر صرف ي مدت ز كند كه به اندازه حديث راهنمايي مي

 شود بايد در آنجا توقف كرد. منظور از حديث مذكور چيست؟ مي
عاص رضي اهللا عنه به آن وصيت كرد و گفت:  بن اين چيزي است كه عمرو  ج:

ا« هَ ْمُ مُ حلَ سَ قْ ورٌ وَ يُ رُ جزُ نْحَ اتُ رَ مَ دْ لَ قربي قَ وْ وا حَ  )855F1(»أقيمُ

 ».ه شتري ذبح شود و گوشت آن تقسيم شوددر اطراف قبر من آن قدر بايستيد ك
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم به اين كار ارشاد نفرمودند و اصحاب او  ليكن

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله  بلكه ثابت است هنگامي كه، نيز چنين كاري انجام ندادند

                                                            
 ).121مسلم  ( -1
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مْ «فرمود:  ايستاد و مي بر قبر او مي، شد اي فارغ مي وسلَّم از دفن مرده يْكُ خِ وا ألَ رُ فِ تَغْ وَ ، أسْ

هُ التَّثبيْتَ  وا لَ ألُ أِنّه ، اسْ ـفَ ألُ الْ سْ  )856F1(»آن يُ

چون اآلن از او ، براي برادرتان طلب آمرزش كنيد و برايش پايداري را مسئلت كنيد«
 ».شود سؤال مي

او را ، لهي او را پايدار كنيي: اگو ميايستي و  پس تو نيز اي مسلمان! بر قبر مي
ت بازگرد. و ها آنالهي! او را ببخش... و سپس از آنجا به خ، او را پايداركن، پايدار كن

 اما ماندن در نزد قبر جايز نيست.
 ) جمع و ترتيب: فهد السليمان218( فتاويي در احكام جنايز ص -شيخ ابن عثيمين

 كند ] حكم نماز جنازه بر كسي كه خودكشي مي15[

توان بر او  آيا مي، كند كسي كه از روي خشم و ناراحتي اقدام به خودكشي مي س:
 نماز جنازه خواند؟

 ليكن رهبر عامه، شود كند بر او نماز جنازه خوانده مي كسي كه خودكشي مي ج:
طر رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم به خا چرا كه، [مردم] نبايد بر او نماز بخواند

 خواند. بر اين گونه افراد نماز نمي، بزرگ بودن اين گناه و هشدار امت
 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

 ).8/394( فتاواي انجمن دايمي بحوث علمي و افتا

 دار ] حكم نماز جنازه بر افراد قرض16[

نماز آيا بر او ، رود و مقداري وام برگردن اوست شخص موحدي از دنيا مي س:
 جنازه بخوانيم؟

                                                            
). حاكم حديث مذكور را تصحيح كرده و ذهبي در اين مـورد  1372(  1/370)، حاكم  3221ود  (ابودا -1

) تخـريج كـرده اسـت. شـيخ آلبـاني در صـحيح       6856با او موافق است. بيهقي آن را در سنن كبـري  ( 
 ) آن را صحيح قرار داده است.2758ابوداود  (
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شايسته است كه در پرداخت وام او عجله كرد و يا كسي اداي آن را بر عهده  ج:
كه  هرچند، بر او نماز جنازه خواند بايد كار قبل از نماز ميسر نباشد ولي اگر اين، بگيرد

امر مستقر رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم بر همين  چون سنت، بر او قرض باشد
 گردن آنان بود.بر ميگرچه وا، خواند بوده كه بر مسلمانان نماز جنازه مي

 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
 ).8/390( فتاواي انجمن دايمي بحوث علمي و افتا

كند...  اش را بدون نماز جنازه دفن مي ] شخصي از روي فراموشي كودك فوت شده17[
 بايد بكند؟ حال اين شخص چه كار

او را به گورستان بردم و از روي فراموشي بدون ، ام فوت كرد طفل شش ماهه س:
آيا  -توانم تشخيص بدهم ام را نمي قبر بچه -آن كه بر او نماز بخوانم به خاكش سپردم

 اش بشود؟ تواند جايگزين نماز جنازه صدقه و عمل ديگري مي
ز جنازه بكنيد وجود ندارد خواه جنازه عملي كه شما بتوانيد آن را جايگزين نما ج:

از آنِ فرد بزرگسالي باشد و يا كودكي. بر شما الزم است كه به گورستان مذكور رفته و 
قبر را بين خود و بين قبله قرار بده و با وضوي كامل و در حالي كه تمام شروط نماز را 

چون شما قبر ، همين امر براي شما كافي است، دارا هستي بر آن كودك نماز بخوان

﴿ فرمايد: مي تعالىداني. اهللا  كودك خود را بطور مشخص نمي          ﴾

 »رعايت كنيد توانيد تقواي الهي را تا مي« ]۱۶[التغابن: 

اْتُوا مِ «: رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم فرموده است رٍ فَ مْ بِأمْ تُكُ رْ ا إذا أمَ نْهُ مَ

نْ يش مْ عَ َيْتُكُ ا هنَ تُمْ وَ إذَ تَطَعْ تَنِبُوه اسْ اجْ  )857F1(»ءٍ فَ

و هرگاه شما را از ، هرگاه به شما دستوري دادم در حد توان خود آن را انجام بدهيد«
 »كاري بازداشتم از آن بپرهيزيد

 )2/27( فتاواي اسالمي -انجمن دايمي

                                                            
 ). 1337) و مسلم  (7288بخاري  ( -1
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 جمع و ترتيب: محمد المسند

 بودن روح ميت به وام و قرضش ] مفهوم معلق18[

آيا روحش ، كند و بعلت فقر مقداري وام برگردن اوست شخصي فوت مي س:
 ماند؟ درگروِ آن وام باقي مي

رسول اهللا صلَّى  ترمذي و ابن ماجه از ابوهريره رضي اهللا عنه و او از، امام احمد ج:
 اللَّه علَيه وآله وسلَّم روايت كرده است:

نْهُ نَفْسُ « يضَ عَ قْ تّي يُ نِهِ حَ يْ ةٌ بِدَ قَ لَّ عَ نِ مُ مِ تا ، روح مؤمن در گروِ وامش است« )858F1(»املُؤْ

 »كه وام او ادا شود اين
شود كه مالي به جا گذاشته است كه بتوان وامش را  اين حديث بر كسي حمل مي 

ل پرداخت كرد. اما كسي كه مالي را بجا نگذاشته است اميد است كه حديث مذكور شام

 ﴿ فرموده است: تعالىحال او نشود. چون اهللا             ﴾ :البقرة]

۲۸۶[ 
 .»كند اهللا هيچ كسي را خارج از وسعش مكلف نمي«

﴿ همچنين فرموده است: تعالىاهللا               ﴾ :البقرة]

۲۸۰[  
 .»تنگدست باشد بايستي او را تا توانگري مهلت دادطرف) ( اگر«

ي نيكو  شود كه نسبت به اداي وامشان اراده همچنان كه اين حديث شامل كساني نمي
 گيرد. را فرا مي ها آنشوند و مرگ  دارند ولي به پرداخت آن موفق نمي

ى اللَّه رسول اهللا صلَّ بخاري با سند خود از ابوهريره رضي اهللا عنه روايت كرده كه 

ا أَدَّ «علَيه وآله وسلَّم فرموده است:  هَ اءَ يدُ أَدَ رِ الَ النَّاسِ يُ وَ ذَ أَمْ نْ أَخَ ـهُ مَ ذَ  اللَّ نْ أَخَ مَ نْهُ وَ عَ

هُ  لَفَ تْ ا أَ هَ يدُ إِتْالفَ رِ ـهُ يُ (».اللَّ
859F

1( 

                                                            
  2/32) و حـاكم  2413ابن ماجه  (» حديث حسن«)، و قال:1079، 1078)، ترمذي  (2/508(مسند احمد   -1

 ) حاكم حديث مذكور را صحيح قرار داده و امام ذهبي در اين تصحيح هم عقيده است.2220، 2219(
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آسان  آن را برايش تعالىاهللا ، ي اداي آن را دارد هر كس از مردم مالي بگيرد و اراده«
و عدم پرداخت) آن را دارد اهللا تعالي مالش را تلف ( گرداند و اگر نيت تلف كردن مي
 » كند مي

 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
 ).8/344( فتاواي انجمن دايمي بحوث علمي و افتا

 ] آيا شركت در نماز جنازه براي زنان جايز است؟19[

وص مردان است؟ يا اين كه هر مسلمان اعم از ي نماز جنازه مخص آيا فريضه س:
 تواند در آن شركت كند؟ مرد و زن مي

اي از مسلمانان آن را انجام دهند از  نماز جنازه فرض كفايه است كه هرگاه عده ج:
شود. هرگاه همگان ديده و دانسته آن را ترك دهند جملگي گناهكار  بقيه ساقط مي

بلكه مردان و زنان در مورد ، مردان نيست شوند. شركت در نماز جنازه خصوص مي
ي  كه اصل شركت در نماز جنازه ويژه هرچندمشروعيت نماز بر جنازه يكسان هستند 

عنها زنان حق همراهي جنازه را ندارند:  اهللا عطيه رضي مردان است؛ ليكن به دليل گفتار ام

بَاعِ اجلَنَائز« نْ إتّ يْنَا عَ ِ مْ علينا، هنُ زَ عْ ْ يُ  )860F2(»و ملَ

 »اما اين حكم بر ما الزامي نبود، ها منع شديم از همراهيِ جنازه«

...«در روايت ديگري آمده است:  لَّمَ سَ آله وَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَّ عَ َانَا رسول اهللا صَ رسول « )861F3(»هنَ

 »اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم ما را منع فرمود...
 صحبه وسلموصلي اهللا علي نبينا محمد وآله و

                                                                                                                                                       
 ).2387بخاري  ( -1

 ) و...938) و مسلم  (1278)، بخاري  (6/408مسند احمد  ( -2

) 147(  25/62» الكبير«)، طبراني در 226) و ابويعلي  (5427»  (الكبري«)، بيهقي در 1139سنن ابوداود  ( -3
ي اين روايات لفظ و عبارت  (رسول اهللا صلَّى اللَّـه علَيـه    ). در همه285»  (المختاره«و ضياء مقدسي در 

 وآله وسلَّم) وجود ندارد.
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 ).8/417( فتاواي انجمن دايمي بحوث علمي و افتا

 ] حكم تسليت و الفاظ آن20[

شود؟ لطفاً با دليل بيان  رد و با چه الفاظي گفته ميدا ميتسليت گفتن چه حك س:
 بفرماييد.

زده سنت است و هر كس كه به شخص مصيبت  تسليت گفتن به شخص مصيبت ج:
گردد. بهترين الفاظ براي  مأجور مي، د آن شخصهمچون خو، اي تسليت بگويد زده

چون براي اهللا تعالي ، صبر كن و آن را ثواب بدان«مانند ، تسليت كه در سنت آمده است
ماند. هر چيزي نزد او مدت  گيرد و از آنِ اوست آنچه كه باقي مي است آنچه كه مي

 ».معيني دارد
ه علَيه وآله وسلَّم شخصي را نزد رسول اهللا صلَّى اللَّ هنگامي كه يكي از دختران

رسول اهللا  ،اي اطالع دهند اي يا دختر بچه ايشان فرستاد تا ايشان را از وفات پسر بچه

بْ «صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم به آن شخص گفت:  تَسِ تَحْ لْ ْ وَ ربِ تَصْ لْ هاَ فْ رْ ذَ ، مْ ا أحَ إنّ هللاِِّ مَ ، فَ

طَي ا أعْ هُ مَ لَ ي وَ ، وَ مّ سَ لٍ مُ ه بِأجَ نْدَ عِ لُّ يشءٍ  )862F1(»كُ

آنچه ، است تعالىو از آنِ اهللا ، به او بگو: صبركن و آن را براي خودت ثواب بشمار«
دهد و هر چيزي نزد او مدت  مي انسانگيرد و براي اوست آنچه كه به  مي انسانكه از 

 ».مقرري دارد
مانند: اهللا أجر بزرگ به شما ، اگر كسي با الفاظ ديگري تسليت بگويد اشكالي ندارد 

بدهد و شما را به صبر و شكيبايي كمك نمايد و... چون در اين مورد چيز معيني در 
 شريعت وارد نشده است.

 ).17/345( مجموعه فتاوا و رسائل -شيخ ابن عثيمين

                                                            
بـدل    (وله مـا أبقـي)ه بن زيدرضي اهللا عنه و ورد بلفظ: )، از حديث اسام923) و مسلم  (1284بخاري  ( -1

) . 284»  (الكبيـر «) . والطبراني فـي  936»  (ةالمختار«مختصراً؛ أخرجه: الضياء المقدسي  (وله ما أعطي)

 ) من حديث عبدالرحمن بن عوفرضي اهللا عنه1012»  (مسنده« والبزار في 
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 كند ] احكامِ مربوط به زني كه شوهرش فوت مي21[

 كند چيست؟  : وظايف و احكام زني كه شوهرش فوت مي1س
نشين بشود و بدون  كند واجب است كه خانه : زني كه شوهرش فوت مي1ج

ضرورت از خانه بيرون نرود و بر او واجب است كه از اشياي زيبايي و آرايش مانند 
سرمه وامثال اينها پرهيز كند. جايز است كه ، بخور، خوشبوئي، زيورآالت، لباس فاخر

نشين جايز  يند: براي زن عدت گو ميالناس  از عواماي  تلفني با مردم صحبت كند. عده
است و هنگامي كه زن به پشت  انسانچون معتقدند ماه صورت ، نيست كه ماه را بنگرد

ي اين  ي او را ديده است؛ همهانسانرود مثال اين است كه  ي ماه باال مي بام براي مشاهده
تواند پشت بام باال رود  بته ميال، اساس است. پس زن در خانه بماند اعتقادات پوچ و بي

 هاي ديگر منزل رفت و آمد كند. و در قسمت
 ).2/131( )5( كتاب الدعوة -شيخ ابن عثيمين

داند چه  تواند به تلفن جواب دهد؟ با توجه به اين كه او نمي : آيا زن معتده مي2س
نشين  آيا مرد است يا زن؟ بفرماييد كه چه چيزهايي بر زنِ عدت ، كسي پشت خط است

 واجب است؟
حنا و ، زيورآالت، زيبايي، : در ايام سوگواري بر زن الزم است كه از لباس فاخر2ج

سرمه جهت آرايش پرهيز كند و جز براي ضرورت از خانه بيرون نرود. خودش را 
 خوشبو و معطر نكند و در جلوي مردان بيگانه ظاهر نشود. 

تواند به باالي آن نيز  زند و حتي ميزن معتده اجازه دارد كه در داخل منزلش قدم ب
برد كه گوينده كسي است  تواند با تلفن مكالمه بكند و اگر پي برود و در صورت نياز مي

كما اين كه زنان ديگر نيز بايد  –كه قصد ارتباط با او دارد بايد فوراً گوشي را قطع كند 
م خود از پشت پرده يا هاي نامحر زن معتده اجازه دارد با فاميل -همين كار را بكنند

-ي اين كار را دارد كما اين كه در ايام غير سوگواري اجازه -ي تلفن صحبت كند بوسيله
. 

 ).143( ةفتاواي المرأ -شيخ ابن جبرين
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 رسد؟ ] ثواب كدام اعمال نيك به مرده مي22[

 : آيا ايصال ثوابِ اعمال نيك به مرده جايز است؟1س
حتي ( و سپس ايصال ثواب آن براي مردگان : آيا برگزاري مجلس ختم قرآن2س

 انبياء) جايز است؟
: آيا شركت در اين چنين جلسات براي هدف ايصال ثواب و صرف خوراك 3س

 بعد از جلسه جايز است؟
: اوالً: فتواي صحيح علما اين است كه انجام عمل نيك از طرف زنده براي مرده 1ج

نموده جايز نيست: مانند دعا و طلب  ي آن را بيان جز در مواردي كه شريعت محدوده
 ي واجب از طرف ميت. قرباني و قضاي روزه، صدقه، عمره، حج، آمرزش

رسول اهللا صلَّى  چون از، ثانياً: خواندن قرآن به نيت ايصال ثواب به مرده جايز نيست
انجام هيچ عمل اللَّه علَيه وآله وسلَّمدر اين زمينه حديثي وارد نشده است. سابقاً گفتم كه 

نيكي از طرف زنده براي مرده جز در مواردي كه شريعت آن را استثنا نموده جايز نيست 
 باشد. و خواندن قرآن براي ميت از آن موراد نمي

رفت و  رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم به زيارت قبور مي ثابت شده است كه
داد و اصحاب آن را فرا  ا را به ياران خود آموزش ميكرد و آن دعاه براي اموات دعا مي

نَ «گرفتند. يكي از آن دعاها به شرح ذيل است:  مي يار مِ لَ الدِّ مْ اَهْ يْكُ لَ المُ عَ ـالسَّ نْنيَ الْ مِ وْ مُ

ـوَ  َ الْ لِمنيْ سْ ونَ ، مُ قُ حِ مْ الَ ا إنْ شاءَ اهللاُ بِكُ إنَّ افِيَةَ ، وَ مْ العَ لَكُ نَا وَ أَلُ اهللاَ لَ  )863F1(»نَسْ

سالم بر شما مؤمنان و مسلمانان اين ديار؛ و ماهم ان شاء اهللا به شما ملحق خواهيم ««
 ».كنم براي خود و شما طلب عافيت مي تعالىاز اهللا ، شد

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم سوره و يا آياتي از قرآن را  ثابت نشده است كه
رفت. اگر  حالي كه ايشان خيلي زياد به زيارت قبور ميدر ، ها خوانده باشد براي مرده

كرد و حكم آن را براي اصحابش بيان  اين كار مشروع بود حتماً پيامبر اين كار را مي

                                                            
 ابن ماجه است. ). الفاظ از1547) و ابن ماجه  (975مسلم  ( -1
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ي رسالتش بسيار  چون ايشان در كسب ثواب و ترحم به امت و اداي وظيفه، نمود مي
 مشتاق بود.

 سآله وو هلَيلَّى اللَّه عهمان گونه بود كه اهللا رسول اهللا ص ايشان را وصف  تعالىلَّم

 ﴿ كرده است:                 

          ﴾ :۱۲۸[التوبة[  

هر گونه درد و رنج و مصيبتي گمان پيامبري از خودتان به ميانتان آمده است. و  بي«
شود. اصرار به هدايت شما دارد و نسبت  بر او سخت و گران تمام مي، كه به شما برسد

 . »به مؤمنان داراي لطف بوده و بسيار مهربان است
اين امر ، رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم چنين كاري انجام نداد از آنجا كه

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله  كه عمل مذكور جايز نيست. اصحاب ي اين است نشانه
وسلَّم نيز پي بردند كه چنين عملي جايز نيست و به مقتداي خويش پيروي نموده و تنها 

ي  به دعا و طلب آمرزش براي مردگان بسنده كردند و هيچ گاه ثابت نشده كه صحابه
رسول اهللا صلَّى  و ثوابش را به روح آنان اهدا كنند. ازكرام براي مردگان قرآن بخوانند 

وَ «اللَّه علَيه وآله وسلَّم نقل شده كه فرموده است:  هُ نْهُ فَ يْسَ مِ ا لَ نَا هذا مَ رِ ْ أمْ ثَ يفِ دَ نْ أحْ مَ

 )864F1(»ردٌّ 

پس آن چيز مردود ، هر كس چيزي را در دين ما ايجاد بكند كه از دين ما نيست«
 ».است

شود كه برگزاري مجلس ختم قرآن براي  هايي كه گفتم معلوم مي اس حرفبراس
 هدف مذكور جايز نيست.

 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
 ).49-9/47( فتاواي انجمن دايمي بحوث علمي و افتا

 كند؟ بعد از مرگ او را همراهي مي انسان] آيا قرين 23[
                                                            

 ).1718) و مسلم  (2697بخاري  ( -1
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 آيد؟ در قبر ميقرين كيست؟ آيا به همراه مرده  س:

مسلّط است و او را به  انسانبر  تعالىقرين همان شيطان است كه به حكم اهللا  ج:
 كما اين كه اهللا فرموده است:، دارد دهد و از كارهاي نيك باز مي كارهاي بد دستور مي

﴿                        

    ﴾ :۲۶۸[البقرة[ 

دهد و شما را به انجام گناه دستور  ي تهيدستي و فقر مي شيطان به شما وعده«
دهد. فضل و رحمت اهللا وسيع  ي آمرزش و نعمت مي ولي اهللا به شما وعده، دهد مي

 .»است و او از همه چيز آگاه است
پسند  گرا و اهللا آخرت، صادق، با اعطاي يك قلب سالم تعالىاه اهللا تبارك و ليكن هرگ

او را بر  تعالىبلكه اهللا ، آنگاه شيطان بر او تسلطي نخواهد داشت، منت بگذارد انسانبر 
شود. بنابراين شايسته است  از گمراه كردن او عاجز مي  شيطان كمك نموده كه در نتيجه

همچنان ، شود بايد از او به اهللا پناه ببرد يطان دچار وسوسه مياز طرف ش انسانكه هرگاه 

﴿ فرموده است: تعالىكه اهللا                       

   ﴾ :۲۰۰[األعراف[  

 .»شنواي داناستاي از شيطان به تو رسيد به اهللا پناه ببر. او  اگر وسوسه«
شيطان اين است كه شما را به ترك طاعت و به انجام معصيت دستور ، منظور از نزغ

 دهد.
احساس كردي به ترك طاعات و انجام معصيت رغبت داري بدان كه اين  هرگاه

ي  پناه ببر. اما ادامه تعالىاحساس از وسوسه هاي شيطان است و با شتاب از او به اهللا 
از او جدا ، انسانر ممكن نيست. ظاهراً اين ابليس به مجرد مرگ حضور شيطان تا قب

در همين عالم به انجام رسانده و ديگر  انساناش را در مورد آن  چون وظيفه، شود مي
 نيازي نيست تا قبر با او برود.
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طَعَ عَ «رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم فرموده است:   مَ انْقَ اتَ آدَ نْ إذا مَ لُهُ إالّ مِ مَ

ةٍ  يَ ارِ ةٍ جَ قَ دَ : صَ عُ بِهِ ، ثَالَثٍ نْتَفَ لْمٍ يُ هُ ، أوْ عِ و لَ عُ دْ الِحٍ يَ دٍ صَ لَ   )865F1(»أوْ وَ

  كه پرونده( شود؛ جز سه مورد ي عمل او قطع مي آدميزاد بميرد پرونده هرگاه«
كه براي شود و يا فرزندي  علمي كه از آن بهره برده مي، ي جاري بازخواهد ماند): صدقه

 ».او دعا كند
 ).428، 427( فتاوايي در احكام جنايز ص -شيخ ابن عثيمين

 جمع و ترتيب: فهد السليمان

                                                            
 ).1631مسلم  ( -1



 

 

 

 

 :فصل دوم
هاي جنايز و محرّمات  بدعت

 آن



 

 ] پيامدهاي اندوه جايز و ناجايز بر مرده24[

، خواني آيا گريه كردن بر مرده جايز است؟ در صورتي كه گريه همراه با نوحه س:
آيا چنين گريه اي بر مرده تأثير ، ها همراه باشد زدن به سر و صورت و پاره كردن لباس

 دارد؟
ها و زدن بر سر و صورت  خواني و همچنين پاره كردن لباس سرايي و نوحه مرثيه ج:

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه  مسعود روايت شده كه در صحيحين از ابن، و... جايز نيست

سآله وفروده است: و طَمَ «لَّم نْ لَ نَّا مَ يْسَ مِ ـلَ ودَ الْ دُ قَّ ، خُ شَ ـوَ يُوبَ الْ  ، جُ وَ عْ ا بِدَ عَ دَ وَ

ـ لِيَّةِ الْ اهِ  )866F1(.»جَ

هنگام مصيبت) به سر و صورت خود بزند و گريبانش را پاره كند و ( كسي كه«
 ».از ما نيست، سخنان دوران جاهليت را بر زبان بياورد

نَ النائحة  صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم ثابت شده كه ايشان: رسول اهللا همچنين از [أنه لعَ

(واملستمعة]
867F

2( 

 »ي آن را نفرين كرده است نوحه خوان و شنونده«
اند:  رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم فرموده همينطور با سند صحيح ثابت شده كه

بُ يف« ذَّ عَ هِ بِامَ نِيْحَ عليه انّ امليِّتَ يُ ِ ربْ  )868F3(»قَ

كه  در صورتي( شود در قبر عذاب داده مي، خواني نزديكانش ي نوحه ميت به واسطه«
 ».خودش به آن وصيت كرده باشد)

                                                            
 ).1294بخاري  ( -1
)، از حديث ابوسعيد خـدري. سـند مسـند احمـد و ابـوداود هـر دو       3128)، ابوداود  (3/65مسند احمد  ( -2

مـع  ) از حديث ابـن عبـاس رضـي اهللا عنـه، در مج    11309(  11/145»  الكبير«ضعيف است. طبراني در 
در سند اين حـديث مصـباح ابوعبيـداهللا وجـود دارد و ذكـر او را از هـيچ       «) آمده است: 3/13الزوائد  (

 ».ام كس نديده

 ).933، 927) و مسلم  (1292، 1291بخاري  ( -3
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ـإِنَّ «در الفاظ ديگري حديث مذكور بدين شكل آمده كه:  اءِ الْ بُ بِبَعْضِ بُكَ ذَّ عَ يِّتَ يُ مَ

يْهِ  لَ لِهِ عَ  )869F1(.»أَهْ

اگر وصيت كرده ( شود نامشروع) وابستگانش عذاب داده مي( ي علت گريه مرده به«
 ».باشد)

سرايي است و اما ريختن اشك بدون  خواني و مرثيه نوحه، در اينجا منظور از گريه
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم هنگامي كه  نوحه اشكالي ندارد؛ بدليل اين كه

 د فرمود: پسرش ابراهيم فوت كر

ـ« عُ وَ الْ مَ دْ َ تَ نيْ ـعَ نُ الْ ْزَ لْبُ حيَ ب، قَ ىضَ الرَّ رْ ا يَ ولُ إِالَّ مَ ال نَقُ يمُ ، وَ اهِ رَ ا إِبْ اقِكَ يَ رَ ا بِفِ إِنَّ وَ

ونُونَ  زُ  )870F2(.»ملََحْ

شود و سخني جز آنچه كه رضاي اهللا در اوست بر  چشم اشكبار و قلب ناراحت مي«
 ».ز فراق و جدايي تو اندوهناك هستيمآوريم و ما اي ابراهيم! ا زبان نمي

 پيامبر اكرم در جاي ديگر فرموده است: 

عِ  اللَّـهَ انَّ « مْ بُ بِدَ ذِّ عَ ـال يُ ِ الْ نيْ نِ ، عَ زْ ال بِحُ ـوَ لْبِ الْ مُ ، قَ حَ رْ َذا أَوْ يَ بُ هبِ ذِّ عَ وأشار ». و إنام يُ

(إيل لسانه
871F

3( . 

را مورد عذاب قرار  نسانابه سبب اشك چشم و اندوه قلب  تعالىگمان اهللا  بي«
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم در اين لحظه بسوي ( ولي به سبب اين، دهد نمي

 ».دهد مگر آن كه خودش رحم بكند زبانش اشاره كرد) عذاب مي
 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

 ).9/160( فتاواي انجمن دايمي بحوث علمي و افتا

 ي نزديگانش بر او ي گريه ] معناي تعذيب مرده بواسطه25[

                                                            
 ).932-927) و مسلم  (3978، 1304، 1288، 1286بخاري  ( -1
 ).2315) و مسلم  (1303)، بخاري  (3/194مسند احمد  ( -2
 ).924) و مسلم  (1304بخاري  ( -3
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، مانند اين كه فرزند، شود كه اگر بستگان مرده او را به ياد بياورند گفته مي س:
پدرش را در هر زمان و مكاني كه به ياد بياورد و بر او بگريد و اندوهناك بشود. اين 

پس بهتر است كه با ، گردد ن ميعمل بر مرده تأثير منفي دارد و مرده از آن دچار زيا
طلب آمرزش و ترحم بر ، گريه و افسوس يادي از او نشود و بستگان تنها به دعا، حزن

او بسنده كنند. صحت اين ادعا تا چه حد است؟ در حق مرده چه كارهايي را بايستي 
 به شما پاداش نيكو دهد! تعالىانجام داد؟ اهللا 

 صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم فرموده است: در حديث آمده است كه رسول اهللا ج:

لِهِ « اءِ أهْ بُ بِبُكَ ذَّ يُعَ  )872F1(.»إنّ امليِّتَ لَ

 ».گيرد ي نزديكانش مورد عذاب قرار مي ي گريه قطعاً مرده بواسطه«
ي  اند كه مرده زماني به سبب گريه حديث مذكور را اين طور تفسير كرده، شارحان 

را به اين كار وصيت كرده باشد؛  ها آنشود كه خودش  ب واقع ميخانواده اش مورد عذا
ي مرده  كردند. گفته شده كه اگر نزديكان و خانواده همانگونه كه جاهالن اين كار را مي

 ها آنسرايي دارند و مرده در زمان حيات خود به عادت  خواني و مرثيه عادت به نوحه
در اين صورت است كه ، منع نكرده باشدرا از آن  ها آنواقف بوده و در هنگام مرگ 

 شود. ي آنان دچار عذاب مي ي نوحه بواسطه
عذاب را به تألم و حزن مرده تفسير كرده و ، ي ديگري از مفسران حديث عده

 باشد. عذاب جهنم نمي، اند كه منظور از عذاب گفته
غالب  انسانر چون اين امر ب، گفتن ممنوع نيست» إنا هللا«اندوه و ، اما مجرد يادآوري 

شود از خود دفع كند.  تواند سخني كه در دل در مورد مرده پيدا مي نمي انساناست و 
گفت و از پروردگارش خواست كه او » إنالله«مرده را به ياد آورد و  انسانبنابراين اگر 

شود بلكه به او ثواب و اجر  را بر اين مصيبت صبر عنايت كند نه تنها گناهكار نمي
 رسد. مي

                                                            
 ).928) و مسلم  (1286بخاري  ( -1
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 ).64، 63( ص، اللؤلؤ -شيخ ابن جبرين

 كنندگان خواني و درست كردن خوراك براي شركت ] بدعت بودن اجتماع تعزيه26[

هنگامي كه شخص ، ها عادت بر اين است جناب شيخ! در بعضي از خانواده س:
خواني راه  كنند و در آنجا مراسم تعزيه ي بزرگي بپا مي ي او خيمه كند خانواده فوت مي

كنند و همراه با  ي افراد در طول ايام تعزيه به درست كردن غذا اقدام مي ندازند و بقيها مي
گويي براي ، خندند خورند و به كثرت با هم سخن گفته و مي ي مرده غذا مي خانواده

 اند و نه براي تعزيت و همدردي. حكم اين عمل چيست؟ خوشي و سرگرمي آمده
ه و اين افراد را توجيه و نصيحت بفرماييد. از خواهشمندم در اين زمينه توضيح داد

 شما بسيار سپاسگزارم.
شما ، انجمن دايمي بحوث علمي و افتا به اينگونه سؤاالت پاسخ داده است ج:

هـ ق صادر شده مراجعه 6/12/1414) كه در تاريخ 16552( توانيد به فتواي شماره مي
 واب آن را به شرح ذيل صادر نمود: استفتاي مذكور ج  كنيد. انجمن دايمي پس از مطالعه

تعزيت به شخص مصيبت ديده بخاطر همدردي با او و كاهش غمش جايز  اوالً:
خانواده و دوستانش طلب آمرزش بكند و ، گو براي ميت به اين صورت كه تعزيه، است

را به صبر و شكيبايي  ها آنتان را جبران بكند و سپس  ي ضايعه تعالىبگويد كه اهللا 
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم به يكي از دخترانش  كند. ثابت شده كه سفارش

طَى تعاىلإِنَّ هللاَِِّ «بعلت فوت فرزندش به او تسليت گفت و فرمود:  ا أَعْ هُ مَ لَ ذَ وَ ا أَخَ لٌّ ، مَ كُ وَ

ى يش مّ سَ لٍ مُ هُ بِأَجَ نْدَ  )873F1(.»ءٍ عِ

 انسانگيرد و براي اوست آنچه كه به  مي انساناز گمان از آن اهللا است آنچه كه  بي«
 ».دهد و هر چيزي نزد او مدت معيني دارد مي

صبر كند ، اش دستور داد رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم به دختر مصيبت ديده 
و در مقابل صبر بر مصيبت اميد ثواب داشته باشد. اين حديث را بخاري و مسلم روايت 

                                                            
 ).923) و مسلم  (7448، 7377، 1284بخاري  ( -1
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هر دعاي خوبي را كه در حق بازماندگان بكند جايز است؛ مانند اين كه  انساناند.  ردهك
بگويد: اهللا عزاي شما را به نيكي عوض كند و در اين مصيبت به شما اجر و ثواب بدهد 

 و چيز بهتري جايگزين آن بكند.
هرضي  سلمه ام اللَّه علَيه وآله  رسول اهللا صلَّى در روايتش گفته است: از عنْها اللـَّ

ون«وسلَّم شنيدم كه فرمود:  ا إليهِ راجعُ : إنَّاهللاِ وَ إنّ يَقولُ نْ عبدٍ تُصيبُه مصيبةٌ فَ ا مِ اللهمَّ ، مَ

نْها رياً مِ ْ خَ لِفْ يلِ صيْبَتيْ وَ أخْ ْ مُ ين يفِ رْ ا، اْجُ نْهَ اً مِ ريْ هُ خَ لَفَ لَ صيبته وَ أخْ هُ اهللا يفِ مُ رَ   »إالّ أجَ

ما از آن اهللا هستيم و به سوي او ( اي كه به مصيبتي گرفتار آيد و بگويد: دههر بن«
الهي! در اين مصيبت مرا مأجور بگردان و در عوض آن چيز بهتري بمن ، گرديم برمي

 ».دهد گرداند و بهتر از آن را به او مي او را بخاطر آن مصيبت مأجور مي تعالىبده) اهللا 
هرضي  سلمه ام  يد: هنگامي كه شوهرم ابوسلمه فوت كرد طبق دستورگو مي نْهاع اللـَّ

 شوهر بهتري از ابوسلمه يعني تعالىاهللا ، رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم عمل كردم
(رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم را به من داد.

874F

1( 
اي از اوقات  شدن در پاره ا گوسفند و يا جمعتوان با ذبح گاو و ي تعزيه را نمي دوم:

ي زيبا كه بر صبر و خوشنودي بر تقدير الهي كمك  بلكه تعزيه با چند كلمه، انجام داد
شود كه با آن نفس به اميد كسب ثواب به قضا و قدر الهي آرامش پيدا  انجام مي، كنند
 كند. مي

، اش را مالقات كند ر رنج ديدهبراد، توان در هر مكاني كه مسلمان تعزيه را مي سوم:
به جا آورد. بنابراين مسلمان شخص مصيبت ديده را در هر مكاني كه ببيند به او تسليت 

و خواه در بازار و يا در ، خواه در قبرستان هنگام نماز جنازه، خواه در مسجد، بگويد
 منزلش.

 ي تلفن اين وظيفه را ادا كند. توان بوسيله همچنين مي

                                                            
 ).918مسلم  ( -1
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پس ، تسليت گفتن به بازماندگان يكسان است، چه مرد باشد و چه زن مرده چهارم:
شوند و بصورت انفرادي به نزد  همانگونه كه مردم براي تعزيت ميت زن جمع نمي

ي مرد  كنند. همين طور نبايد براي تسليت مرده روند و خيمه نصب نمي ي او مي خانواده
 چون چنين چيزي نه از، نمودخيمه برپا كرد و يا روزهايي را جهت تسليت معين 

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم و نه از صحابه و نه از ائمه ثابت نيست. اگر چنانچه 
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم آن را انجام  داشت حتماً چنين چيزي جواز مي

طالب رضي  ابي ه عموي ايشان و جعفربنداد؛ اين درحالي است كه حمزه رضي اهللا عن مي
ي ايشان شهيد شدند. همچنين پسرش ابراهيم و دخترش زينب و  اهللا عنه عموزاده

بسياري از بهترين يارانش در زمان حيات ايشان فوت كردند؛ ولي براي هيچ كدام چنين 
ي كرام  آن كه صحابهرسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم وفات كرد و با  نكرد. خود

رضي اهللا عنه نسبت به ايشان خيلي محبت داشتند؛ ولي چنين مراسمي نگرفتند. 
ولي ، امهات المؤمنين و ساير صحابه از دنيا رفتند، علي، عثمان، عمر، همچنين ابوبكر

مثالً براي ، چنين كارهايي را برايشان انجام بدهند ها آنهرگز ثابت نشده كه بازماندگان 
ي اين است كه گرد هم  مجالس عزا تشكيل بدهند و يا گرد هم بيايند. اين امر نشانهآنان 

آمدن براي تعزيه و پختن غذا براي مردم بدعت زشتي است كه هيچ اساس و بنيادي در 
رد نمود. كسي كه به برگزاري چنين  بلكه واجب است كه آن را، شريعت اسالم ندارد

 ود.ش گناهكار مي، مراسمي مساعدت كند
، گرد هم آمدن و درست كردن خوراك را پديد آوردند، هاي بعدي زماني كه نسل

 صحابي جليل القدر جريربن عبداهللا بجلي رضي اهللا عنه گفت: 

نَّا « َ الصحابة -كُ رشَ عْ نَ  - أي مَ نِهِ مِ فْ دَ دَ عْ ام بَ ةِ الطّعَ نِيْعَ لِ املِّيتِ وصَ عَ إيلَ أهْ تَامِ دُّ اإلجْ نَعُ

ةِ   )875F1(»النِّياحَ

                                                            
)، شـيخ آلبـاني ايـن حـديث را     2279»  (الكبيـر «)، طبرانـي در  1612)، ابـن ماجـه  (  2/204مسند احمد  ( -1

 )1308 -آلباني تحقيق شيخ–صحيح دانسته.  (صحيح ابن ماجه 
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ي مرده و درست كردن خوراك  ما جماعت صحابه گرد هم آمدن در نزد خانواده«
گناه اين عمل را مانند  –دانستيم  براي مردم) از نوحه خواني مي( بعد از دفن ميت را

 ».-دانستيم گناه نوحه خواني مي
، ها و خويشاوندان سنت است ي ميت از سوي همسايه ولي خوراك دادن به خانواده

 ابوداود با سند خود از عبداهللا بن جعفر رضي اهللا عنه روايت كرده است: چون 

الَ « تِلَ قَ َ قُ نيْ ر رضی اهللا عنه حِ فَ عْ يُ جَ :  ملّا جاءَ نَعْ لَّمَ سَ آله وَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَّ عَ رسول اهللا صَ

مْ « لُهُ غِ شْ ا يُ مْ مَ اهُ دْ أتَ ُمْ قَ إهنَّ اماً؛ فَ ر طَعَ فَ عْ لِ جَ وا آلِ نَعُ  )876F1(»إصْ

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه  ،هنگامي كه خبر مرگ جعفر پس از شهادت اعالم شد«
به مصيبتي  ها آنچون ، ي جعفر خوراك درست كنيد براي خانواده( وآله وسلَّم فرمود:

 ».را مشغول كرده است) ها آناند كه خيال  گرفتار آمده
بايد در منزل ، شود ت كرده ميخوراكي هم كه براي اهل ميت توسط همسايگان درس

اند. چون هدف از  ها و چادرها اجتماع كرده به آنان داده شود نه براي كساني كه در خيمه
، اين خوراك اين است كه اهل ميت به علت فوت عزيزشان دچار غم و اندوه هستند

 بنابراين خوراكشان بايد در منزلشان برده شود.
 ) در تاريخ: 16552( واي شمارهفتاواي انجمن دايمي بحوث علمي فت

 ).1669( ي ق. مجلة الدعوة/ شماره.هـ06/12/1414

 ] كشف شبهاتي پيرامون جمع شدن براي عزاداري27[

هنگامي كه با برخي از مردم در مورد عزاداري و جمع شدن براي آن صحبت  س:
ريم؛ بلكه از دهيم ولي از آن قصد تعبد ندا يند: ما اين كار را انجام ميگو مي، كنيم مي

يند كه شركت نكردن گو ميدهيم. اينان همچنين  روي عادت و عرف اين كار را انجام مي

                                                            
) و 1610ابـن ماجـه  (   »حسـن صـحيح  «)، و قـال: 998)، ترمـذي  ( 3132)، ابوداود  (1/205مسند احمد  ( -1

 ). حاكم آن را صحيح دانسته و ذهبي با او موافق است.1377(  1/372حاكم 
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شود... بفرماييد به اين شبهه چگونه  ي رحم محسوب مي قطع صله، در اجتماع تعزيه
 پاسخ دهيم؟

پاسخ اين است كه تعزيه سنت و عبادت است؛ هرگاه عبادت را به غير از  ج:
انجام دهيم ، رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم رواج داشته است زمان ي كه در ا شيوه

، اي را تسليت بگويد به همين خاطر است كسي كه مصيبت زده، آيد بدعت به حساب مي
 گيرد. به عبادات تعلق مي، برايش ثوابي در نظر گرفته شده و مسلّم است كه ثواب

ي رحم  بدان خاطر قطع صله، شدن نزد مردم ي عزاداري و جمع آري! مسئله
بنابراين كسي كه در اجتماع عزاداري ، اند شود كه خود را به آن عادت داده محسوب مي
كنند. ولي اگر همين مردم اين رسم را  ي رحم قلمداد مي كند او را قاطع صله شركت نمي

قطعاً ترك آن را قطع اند  ترك بدهند همان گونه كه صحابه و تابعين آن را انجام نداده
ها اين  شود؛ بنابراين اگر طلبه دانند؛ بلكه ترك آن برايشان عادي مي ي رحم نمي صله

ي  مسئله را براي مردم توضيح بدهند و ابتدا خودشان آغازگر ترك آن باشند قطعاً نتيجه
همان گونه كه ما آغازگر ترك آن بوديم؛ هنگامي كه پدر و ، خوبي بدست خواهد آمد

 ي عزا تشكيل نداديم. رمان فوت كردند جلسهماد
آري! اگر علما اين بدعت را ترك بدهند از آن خير كثيري بدست خواهد آمد و  

هنگامي كه از كنار ، قطعاً مردم آن را ترك خواهند داد. خصوصاً در برخي از شهرها
كني كه شايد در آنجا  فكر مي، گذر نمايي، ي كه در آن شخصي فوت كردهها آنخ

هايي آويزان شده و صندلي  چون در داخل و خارج آن خانه المپ، مجلس عروسي است
روي  شود كه همه اسراف و زياده و اشياي ديگري كه مخالف شريعت است مشاهده مي

 است.
ايشان واجب است كه حق و حقيقت را از كتاب و سنت باز شناسند نه از ، پس بر

 روي عادت مردم.
اي ترتيب دهند كه  رك كنند و فرهنگ تعزيه را بگونهكاش مردم اين عادت را ت

چه در مسجد و چه در هر جايي ببينند به او تعزيه ، اي را چه در بازار ديده هرگاه مصيبت
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اي را  زده بگويند. همچنين تعزيه را مخصوص نزديكان قرار ندهند؛ بلكه هر مصيبت
 تسليت بگويند.

دهند و چه بسا با مرگ نزديكانشان  يبعضي از مردم به موت بستگانشان اهميت نم
و فاميلشان نزاع و درگيري بوجود  ها آنشوند و اين زماني است كه بين  خوشحال مي

يند: سپاس براي اهللا كه ما را از اين فاميلمان گو ميآمده باشد؛ و در هنگام مرگ او 
 راحت كرد.

نْ «: -ه استهمانگونه كه در حديث آمد -ديدگان است پس تعزيه تنها بر مصيبت مَ

هِ  رِ ثْلُ أجْ هُ مِ لَ اباً فَ صَ ي مُ زّ اي را تعزيه بگويد همچون  ديده هر كس شخصي مصيبت« )877F1(»عَ

 ».گردد خود او مأجور مي
را » مصاباً«ي  كلمه صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّمپس دقت كنيد كه در اين حديث پيامبر

افرادي است كه عزيزِ خودشان را از  بكار برده و نفرموده است كه تعزيه مخصوص
 دهند. دست مي

ها واجب است كه حقيقت را براي مردم روشن  پس در اين گونه مسايل بر طلبه
 تا مردم بر هدايت گام بردارند.، سازند

 ).17/373( مجموع فتاوا و رسايل -شيخ ابن عثيمين

 .] حكم اجاره كردن قاريِ قرآن تا براي روح ميت قرآن بخواند28[

اجاره كردن قاري براي خواندن قرآن و ايصال ثواب آن به روح ميت چه  س:
 رد؟دا ميحك

، بدعت است و در آن هيچ ثوابي براي خواننده و ميت وجود ندارد، اين عمل ج:
هر عمل صالحي كه به قصد دنيا  خواند. چون خواننده بخاطر كسب مال دنيا قرآن مي

هيچ ثواب و  تعالىشود و در نزد باري  هللا نميانجام داده شود موجب تقرب به سوي ا

                                                            
سندي ضـعيف.   ) با6880»  (الكبير«). بيهقي در 1632)، مسنى البزار (1602)، ابن ماجه  (1073ترمذي  ( -1

 ).6/179القدير)  اين حديث موقوفاً نيز روايت شده است.  (فيض
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اي جز اتالف مال از  باشد و نتيجه عمل مذكور ضايع مي، مزدي نخواهد داشت؛ بنابراين
چون بدعت ، سوي ورثه در پي نخواهد داشت. پس بايد از اين عمل دوري جست

 است.
 السليمان ) جمع و ترتيب: فهد222( فتاوايي در احكام جنايز. ص -شيخ ابن عثيمين

 ] حكم مصافحه و بوسيدن يكديگر در هنگام تعزيه29[

 آيا مصافحه و بوسيدن يكديگر در هنگام تعزيه سنت است؟ س:

ولي مصافحه به هنگام مالقات ، مصاحفه و بوسيدن در وقت تعزيه سنت نيست ج:
اي را ديدي و به او سالم گفتي و  زده باشد؛ پس هرگاه شخص مصيبت سنت مي
ليكن  -به خاطر مالقات و نه بخاطر تعزيه -اي بر سنت عمل كرده، نمودي اش مصافحه

پندارند؛ پس شايسته است كه بدانند؛ اين  اند و آن را سنت مي  مردم به آن عادت كرده
عمل سنت نيست. اما اگر صرفاً آن را عادتي از عادات بدانند و به سنت بودن آن معتقد 

ولي باز هم بنده از آن مطمئن نيستم و معتقدم ، چنين كاري بدون اشكال است، نباشند
 كه ترك آن بهتر است.
ي ديگري وجود دارد كه بايد به آن توجه نمود و آن اين كه:  باز در اينجا مسئله

ديده بر صبر و شكيبايي است و تعزيه   تقويت روحي به فرد مصيبت، مقصود از تعزيه
شود. پس  اي مختلف گفته ميه همچون عرض تبريك و شادباش نيست كه بمناسبت

يعني او را به صبر و اميد ، مناسبت مرگ اين است كه به افراد مصيبت ديده تعزيه گفت
ولي امروزه بسياري از مردم تعزيه را به شكل ، ترغيب نمود تعالىثواب از سوي اهللا 

ن آيند و براي آنان مكا تهنيت و تبريك درآورده و گروه گروه به سوي نزديكان ميت مي
هايي نصب نموده و  آنجا صندلي  شود و چه بسا در مخصوصي در نظر گرفته مي

، ي اين كارها برخالف روش سلف صالح است شود كه همه هايي روشن كرده مي المپ
شدند و اعمالي از قبيل روشن كردن چراغ و... را انجام  براي تعزيه جمع نمي ها آنچون 

 دادند. نمي
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و شرح آن » المنتهي«اند. در كتاب  ت اين عمل فتوا دادهعلماي ما صراحتاً به كراه
نشستن و جمع شدن در يك مكان براي تعزيه و تسليت به فرد مصيبت «  آمده است:

شود. امام  و شرح آن نيز همچنين مطلبي ديده مي» اقناع«در كتاب ». ديده مكروه است
امام و ساير ، ي تعزيهي نشستن برا واما درباره« :گفته است878F1»شرح المهذّب«نووي در 

، ي ميت در منزل اند: نشستن خانواده اند... اين علما گفته علما به مكروه بودن آن فتوا داده
بلكه اينان بايد بدنبال كار و حوائج ، كنندگان نزد آنان بيايند امري مكروه است تا تعزيه
سليت بگويند و مكروه بينند به آنان بايد ت را مي ها آني خود بروند و كساني كه   روزمرّه

 شدن براي تعزيه براي مردان و زنان يكسان است. بودنِ جمع
) جمع و ترتيب: فهد 342، 341( فتاوايي در احكام جنايز.ص -شيخ ابن عثيمين

 السليمان

 ] حكم رفتن به تعزيه و نشستن در مجلس آن30[

 رد؟دا ميي ميت به قصد تعزيه چه حك ي خانواده رفتن به خانه س:

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

ي ميت الزم نيست  در اين صورت اشكالي ندارد كه به آن جا برود؛ ولي براي خانواده
چون بسياري از سلف اين عمل ، پذيرايي نمايندكنندگان  كه در خانه بنشينند و از تعزيه
ي خانه را  دانستند. اين بزرگواران به هنگام مصيبت دروازه را جزئي از نوحه خواني مي

 گفتند. بستند و مردم در بازار و يا مسجد به آنان تعزيه مي مي
 پس در اين جا دو مسئله وجود دارد:

از  انسانمگر آن كه ، يز نيستو اين عمل جا، ي ميت ي خانواده رفتن به خانه -1
 ي رحم وجود داشته باشد. ي ميت باشد و خطر قطع صله نزديكان خانواده

                                                            
 ).271، 5/270»  (المجوع«معروف به كتاب  -1
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كنندگان و اين عملي است كه در  نشستن و مجلس گرفتن براي استقبال از تعزيه -2

خواني  اي از بزرگان سلف آن را نوحه بلكه عده، اسالم هيچ پايه و اساسي ندارد
 اند. دانسته

 ).17/342( مجموعه فتاوا و رسائل -ثيمينشيخ ابن ع

 ] حكم سفر براي تعزيه 31[

ي به خاطر تسليت و تعزيه از انسانرد؟ مثالً دا ميمسافرت به قصد تعزيه چه حك س:
 كند! شهر خود به شهر ديگري مسافرت مي

از بستگان بسيار  انسانمگر آن كه ، سفر به قصد تعزيه جايز نيست، از نظر بنده ج:
در اين صورت ، ميت باشد و نرفتن او براي تعزيه به قطع صله رحم منجر بشودنزديك 

 ي رحم پيش نيايد. ئيم كه سفر براي تعزيه جايز است تا قطع صلهگو مي
 ).17/345( مجموعه فتاوا و رسايل -شيخ ابن عثيمين

 ] زيارت شرعي و بدعيِ قبور32[

روند و سپس  ر اولياء ميكساني كه به زيارت قبور و خصوصاً به زيارت قبو س:
كما اين كه در برخي از كشورهاي  -خوانند ي فاتحه را بر سر قبر اولياء مي سوره

اي از  رغم اين كه عده و علي -ي عربي قبرهايي تحت همين عنوان وجود دارد همسايه
ليكن اگر من به زيارت ، باشد يند: كه قصد ما از اين زيارت شرك نميگو مياين افراد 

آيي؟ بفرماييد  يد: چرا به زيارت من نميگو ميدر خواب من آمده و ، نروم» ولي«فالن 
 كه اين مسئله داراي چه حكمي هست؟

اين  تعالىهمچنان كه اهللا ، رفتن به زيارت قبور براي مردان مسلمان جايز است ج:
آله وسلَّم است رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه و و دليل آن گفتار، عمل را جايز قرار داده است

روا «كه فرموده است:  وْ ـزُ بْورَ فَ الْ ةَ  ها آنقُ رَ مُ اآلخِ ركُ كِّ  )879F1(»تُذَ

 ».اندزاند شما را به ياد آخرت مي ها آنچون ، قبرها را زيارت كنيد«
                                                            

 ).976مسلم  ( -1
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حصيب رضي اهللا عنه روايت كرده  بن اهللا در صحيح خود از بريده امام مسلم رحمه
داد كه هنگام  ه علَيه وآله وسلَّم به ياران خود آموزش ميرسول اهللا صلَّى اللَّ است كه

نَ «زيارت قبور چنين بگويند:  ارِ مِ يَ لَ الدِّ مْ أهْ يْكُ لَ المُ عَ ـالسّ مننيَ والْ وْ ـمُ لِمِ ْنَ الْ سْ ا إنْ ، مُ وَ إنَّ

ونَ  قُ اءَ اهللاُ لالَحِ مُ العافِيَةَ ، شَ كُ ألُ اهللاَ لنَا و لَ  )880F1(»أسْ

اهللا به شما ملحق خواهيم  مؤمنان و مسلمانان اين ديار و ما هم انشاء سالم بر شما اي«
 ».كنم براي خود و شما طلب عافيت مي تعالىاز اهللا ، شد

عنها روايت شده است كه رسول اهللا صلَّى  اهللا همچنين با سند صحيح از عايشه رضي

ننيَ السال«گفت:  اللَّه علَيه وآله وسلَّم هنگام زيارت قبور مي ؤمِ مٍ مُ وْ مْ دارَ قَ يْكُ لَ ا إنْ ، م عَ وَ إنّ

ن وْ قُ مْ الَحِ اءَ اهللا بِكُ دِ ، شَ قَ رْ يْعَ الغَ قِ هلِ بَ رْ إلِ فِ مَّ اغْ  )881F2(.»اللّهُ

، سالم بر مؤمنان اين ديار باد؛ و ما هم انشاء اهللا به شما ملحق خواهيم شد«
 »مغفرت و آمرزش قرار بده.مورد ، پروردگارا! كساني را كه در قبرستان بقيع دفن هستند

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم در زيارت قبور چنين نبوده كه در  روش
پس خواندن فاتحه و غير ، ي ديگري از قرآن را بخواند ي فاتحه يا سوره قبرستان سوره

لَيه وآله وسلَّم رسول اهللا صلَّى اللَّه ع چون كه، آن در قبرستان بهنگام زيارت بدعت است

وَ ردٌّ «فرموده است:  هُ يْسَ فِيْهِ فَ ا لَ ذا مَ ا هَ نَ رِ ثَ يف اَمْ دَ نْ أحْ  )882F3(»مَ

پس آن چيز ، هر كس كه در دين ما چيزي را به وجود بياورد كه از دين ما نيست«
 »مردود است

ا فَ «در روايت مسلم آمده است:  رنُ يْهِ اَمْ لَ يْسَ عَ الً لَ مَ لَ عَ مِ نْ عَ دٌّ مَ وَ رَ  )883F4(»هُ

 ».عملش مردود است، هر كس عملي برخالف دستور ما انجام دهد«

                                                            
 ).975مسلم  ( -1

 ).974مسلم  ( -2

 ).1718) و مسلم  (2697بخاري  ( -3

 ).18 -1718وصوالً آورده است.  (هاي بيوع و اعتصام. امام مسلم آن را م از تعليفات بخاري در كتاب -4



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1120 
  

رسول  عبداهللا انصاري رضي اهللا عنه روايت شده است كه در صحيح مسلم از جابربن

َ احلديْثِ «گفت:  ي روز جمعه مي اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم در خطبه ريْ إنّ خَ : فَ دُ عْ ا بَ أمَّ

دٍ ، بُ اهللاِكتا َمَّ ي حمُ دَ ُ اهلُدي هُ ريْ ةٌ ، وَ خَ الَلَ ةٍ ضَ عَ لُّ بِدْ اَ وَ كُ اهتُ ثَ ْدَ ورِ حمُ ُّ األمُ  )884F1(»و رشَ

رهنمود ، گمان كه بهترين گفتار و سخن كتاب اهللا و بهترين رهنمود اما بعد: بي«
د و هر بدعتي ها هستن محمد صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم است و بدترين امور بدعت

 ».موجب گمراهي است
را  885F2»و كُلُّ ضَالَلةٍ فيِ النّارِ«ي  همين حديث را امام نسايي روايت كرده و در آن جمله

اضافه آورده است. پس آنچه كه بر مسلمانان واجب است اين است كه مقيد به شريعت 
 ها پرهيز كنند. باشند و در زيارت قبور و امور ديگر از بدعت

ر همه مسلمانان امري جايز است؛ اعم از اين كه كساني كه در قبور دفن زيارت قبو
را اولياء اهللا بنامند يا خير؛ البته بايد دانست كه تمام مومنان در رديف  ها آنهستند مردم 

﴿ اولياي الهي قرار دارند. آن گونه كه اهللا تعالي فرموده:          

                      ﴾] :٦٢يونس – 

آنان  )62( نه بيمى بر آنان است و نه آنان اندوهگين شوند، بدان كه دوستان خدا« ]٦٣
 »)63( كه ايمان آورده اند و پروا مى كردند

﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي                        

         ﴾ :۳۴[األنفال[ 

بلكه تنها كساني حق اين سرپرستي ، اشندب ميآنان هرگز سرپرستان مسجد الحرام ن«
 »از اين واقعيت) بي خبرند( را دارند كه پرهيزگار باشند؛ و ليكن غالب آنان
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 1121 باب ششم: جنائز
 

ي هيچ كسي جايز نيست كه مردگان را صدا كند از آنان فرياد رسي بخواهد براي برا
آنان نذر كند و براي مردگان سر قبرشان يا هر جاي ديگر قرباني كند؛ تا به آنان تقرب 
جويد كه براي او شفاعت كنند يا مريضش را شفا دهند ويا او را بر دشمنش نصرت 

امور عبادت هستند و تمام عبادات مخصوص  نم ايدهند و يا هر حاجتي ديگر؛ زيرا تما

﴿ رمايد:ف ميآنگونه كه اهللا تعالي  اشند.ب مياهللا تعالي                 

   ﴾٥بينه: [ال[ 

انه در حالي كه جز اين بديشان دستور داده نشده است كه مخلصانه و حق گراي«
 »خود) بدانند( خداي را بپرستند و تنها شريعت او را آيين

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا               ﴾٥٦ذاريات: [ال[  

 .»جن و انس را نيافريديم جز براي اين كه مرا بپرستند«

﴿               ﴾ :۱۸[اجلن[ 

 .») كسي را با اهللا پرستش نكنيدها آندر ( مسجدها مختص پرستش اهللا است و«

﴿               ﴾ :۲۳[اإلسراء[ 

 .»پروردگارت دستور داده كه جز او ديگري را پرستش نكنيد«

﴿                 ﴾ :۱۴[املؤمن[ 

پس اهللا را به فرياد بخوانيد و عبادت و طاعت را خاص  )،از آنجا كه چنين است(«
 .»كه كافران دوست نداشته باشند هرچند، او بدانيد

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                          

                 ﴾ :۱۶۳ – ۱۶۲[األنعام[ 

باشد.  بگو: نماز و عبادت و زيستن و مردن من از اهللا است كه پروردگار جهانيان مي«
 .»اولين مسلمان هستم ام و من اهللا را هيچ شريكي نيست و به همين دستور داده شده

 شماري در قرآن كريم آمده است. در اين خصوص آيات بي



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1122 
  
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم نقل شده است كه ايشان  در احاديث صحيح از 

قَّ «اند:  فرموده يْئاً  اللَّـهِ حَ كوا بِهِ شَ ِ الَ يُرشْ وهُ وَ بُدُ عْ بَادِ: أنْ يَ ىلَ العِ  )886F1(»عَ

اهللا بر بندگان اين است كه او را بپرستند و هيچ چيز را با او شريك قرار  حق«
 ».ندهند

، نذر، ذبح، حج، سجود، ركوع، روزه، از قبيل نماز، اين حديث شامل همه عبادات
 ي عبادات بود. كما اين كه آيات سابق شامل همه، شود و... مي

ول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله رس طالب رضي اهللا عنه از بن ابي  علي، در صحيح مسلم

ريْ اهللاِ«وسلَّم نقل كرده است:  بَحَ لِغَ نْ ذَ نَ اهللاُ مَ عَ  )887F2(»لَ

 ».اهللا تعالي كسي را كه براي غير او حيواني را ذبح كند نفرين كرده است«
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله  عمر بن خطاب رضي اهللا عنه از، در صحيح بخاري

مَ «وسلَّم روايت كرده است:  يَ رْ  ابْنَ مَ ارَ تِ النَّصَ امَ أَطْرَ وينِ كَ وا: ، الَ تُطْرُ ولُ قُ هُ فَ بْدُ نَا عَ إِنَّامَ أَ فَ

بْدُ  هُ  اللَّـهِ عَ ولُ سُ رَ  )888F3(»وَ

، ي عيسي پسر مريم افراط نكنيد آن طور كه نصاري درباره، در مدح و ستايش من«
 ».ي او ي خدا و فرستاد خدا هستم. پس بگوييد: بندهي  بنده، افراط كردند. همانا من

ي اهللا و نهي از شرك و توسل احاديث زيادي وارد شده  در مورد پرستش يگانه
 است.
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم بر  چون، ي زيارت قبور را ندارند اما زنان اجازه 

بُور« ي قبور لعنت كرده است: زنان زيارت كننده اتِ القُ ارَ وَّ نَ زَ عَ  )889F4(»لَ

 ».رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم زنان زائر قبور را لعنت كرده است«

                                                            
 ).30) و مسلم  (2856بخاري  ( -1

 ).1978مسلم  ( -2

 ).6830، 3445بخاري  ( -3
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تواند باشد كه زيارت زنان موجب حصول فتنه براي  حكمت از اين ممنوعت اين مي
ه طور كلي به شود. ناگفته نماند كه زيارت قبور در ابتداي اسالم ب و ديگران مي ها آن

 ،ولي هنگامي كه اسالم و توحيد گسترش يافت، ي كفر ممنوع بود منظور ريشه كني ماده
به زيارت قبور بروند و سپس ، رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم به همگان اجازه داد

 انسانمنگير دا، اي كه به سبب زنان زنان را از اين كار منع فرمود تا بدينوسيله از فتنه
 شود جلوگيري كند. مي

چون اين كار موجب يادآوري آخرت و ، اما رفتن به زيارت قبور كفار اشكالي ندارد
زيرا در ، دعا و طلب مغفرت كرد، ولي نبايد براي صاحبان قبور، شود عبرت گرفتن مي

هُ «كه:  رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم ثابت شده است صحيح مسلم از بَّ نَ رَ تَاْذَ هُ اسْ إنّ

هُ  نْ لَ اْذَ لَمْ يَ هِ فَ رَ ألُمَّ فِ تَغْ سْ هُ ، أنْ يَ أذِن لَ ا فَ هَ َ رَ قَربْ وْ زُ نه أنْ يَ تَاْذَ  )890F1(»و اسْ

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم از پروردگار خود اجازه خواست تا براي «
سپس ايشان اجازه ، اي به او نداد اجازه چنين تعالىمادرش طلب آمرزش كند و اهللا 

 ».خواست تا به زيارت قبر مادرش برود و اهللا به او اجازه داد
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم در زمان جاهليت و  اين بدان خاطر بود كه مادر

 بر دين قوم خودش فوت كرده بود.
زنان مسلمان فقه و فهم دين عطا كند و با  مسألت دارم كه به مردان و تعالىاز اهللا 

را از تمام چيزهاي  ها آن تعالىشان استوار باشند و اهللا  گفتار و عمل و عقيده بر دين
گمان كه او بر اين كار تواناست و درود و سالم بر محمد و  بي، خالف شرع نجات بدهد

 خاندان و يارانش.
 )134-132( . ص42ي/ مجلةالبحوث. شماره -شيخ ابن باز

 ] حكم اختصاص روز جمعه براي زيارت قبور و دعاي زيارت33[

                                                            
 ).976مسلم  ( -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1124 
  

رسول اهللا  شود كه در اين موضوع حديثي از ابوهريره رضي اهللا عنه نقل مي س:

[من زار قرب والديه أو أحدمها كل مجعة غفر له و  صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم فرموده است:

را در هر جمعه زيارت كند  ها آنين خود يا يكي از هر كس قبر والد« كتب باراً]

 ».شود شود و نامش بعنوان نيكوكار ثبت مي گناهانش بخشوده مي
 ها آناميدوارم توضيح دهيد كه آيا دعاي مخصوص زيارت قبر والدين يا يكي از 

براي زيارت قبور قبل از نماز جمعه بايد رفت يا بعد از ، وجود دارد؟ همچنين بفرماييد
 ي برتري براي اين كار در نظر گرفته شده است؟ ن؟ آيا در روز جمعه لحظهآ

اوالً: حديث مذكور بسيار ضعيف است و بخاطر ضعفش قابليت استدالل را  ج:
 ندارد.

ثانياً: رفتن به زيارت قبور در هر وقت جايز است و دليلي براي تخصيص روز جمعه 
خود از سليمان بن بريده و او از پدرش يا روز ديگر وجود ندارد. امام مسلم با سند 

هنگامي كه به ، رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم به آنان تعليم داد روايت كرده كه

لِمنيَ «چنين بگويند: ، روند گورستان مي نْنيِ وَ املُسْ مِ ديارِ املُوْ لِ الّ يل أهْ المُ عَ اءَ ، السّ ا إنْ شَ وَ إنّ

مْ الَ  ناهللاُ بِكُ وْ قُ عافِيةَ ، حِ مُ الَ كُ نَا وَ َ لَ ألُ اهللاَ لَ  )891F1(»أسْ

سالم بر مؤمنان و مسلمانان اين ديار باد! و ما هم انشاء اهللا به شما ملحق خواهيم «
 ».كنم از اهللا براي خود و شما طلب عافيت مي، شد

وسلَّم در رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله  عباس رضي اهللا عنه روايت شده كه از ابن

لَ «نمود و فرمود:  ها آنميان گورهاي مدينه گذر كرد و رو به  ا أهْ مْ يَ يْكُ لَ الَمَ عَ ـالسَّ رالْ بُوْ ، قُ

مْ  كُ نَا و لَ اهللا لَ رُ فِ غْ رِ ، يَ نَا و نحن بَاألثَ فُ لَ تُمْ سَ  )892F2(»أنّْ
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ما هم ايد و  شما پيش از ما رفته، اهللا ما و شما را ببخشد، سالم بر شما اي اهل قبور«
اين حديث را امام ترمذي روايت كرده و گفته كه حديث » بدنبال شما خواهيم آمد

 است.» حسن«مذكور 
 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

 ).113، 9/112( فتاواي انجمن دايمي بحوث علمي و افتا

 اند. ] حكم رفتن به زيارت قبوري كه به اسم اولياء و بزرگان معروف34[

 ها آنروند و  كساني را كه به زيارت قبور مي، ناب شيخ! از شما خواهشمنديمج س:
نصيحت ، بندند نذر مي ها آنطلب كمك كرده و براي  ها آنخوانند و از  را به فرياد مي

 پندارند! صاحبان آن قبور را اولياء مي ها آنچه ، كنيد
قل و فكر خود را به كار نصيحت ما به اينان و امثالشان اين است كه اينها بايد ع ج:

اولياء دفن هستند به اثبات چند چيز نياز  ها آنرود در  گيرند. پس قبوري كه گمان مي
 دارند: 

اوالً بايد اثبات كرد كه آيا واقعاً اينها قبر هستند؟ چه گاهي چيزي شبيه قبر  -1
ر آنجا در حالي كه اصالً كسي د، كنند شود و كساني ادعا قبر بودن آن را مي ساخته مي

 دفن نشده است و چنين اتفاقي بارها افتاده است.
آيا كساني كه در ، به اثبات برسد باز الزم است كه ثابت شود ها آناگر قبر بودن  -2

دانيم كه آيا اينان اولياي اهللا  ند يا نه؟ چون ما نميباش مياز اولياي اهللا ، آن دفن هستند
 هستند يا اولياي شيطان؟

پس بايد ، بان آن قبر از اولياء و دوستان اهللا هستنداگر ثابت شود كه صاح -3
بلكه ، استغاثه و استعانت جايز نيست، دعا، به خاطر كسب تبرك ها آندانست كه زيارت 

مانند زيارت ديگر قبور است و اين تنها براي عبرت گرفتن و طلب آمرزش  ها آنزيارت 
يجاد فتنه احساس شود به خاطر خطر ا، ست. باز اگر در اثر زيارت قبورها آنكردن براي 

 جايز نخواهد بود. ها آنزيارت ، دفع مفسده و سد ذرايع
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ي كه در مورد ها آن! عقل خود را داور قرار بده. و امور سه گانسانپس تو اي  -4

 حتماً بايد محقق شوند:  اين قبور بيان شد

 الف: ثبوت قبر.
 ب: اثبات اين امر كه شخص مدفون از اولياي اهللا است.

هر كس كه باشند به  ها آنچون ، زيارت بخاطر دعا كردن براي اموات جايز است :ج
رسانند. نبايد از ياد برد كه زيارت قبور  هيچ نفع و زياني نمي ها آندعا نياز دارند و 

زماني جايز است كه خطر ايجاد فتنه وجود نداشته باشد و مستلزم پديد آمدن امر 
 ممنوعي نشود.

حيوانات  ها آنبندد و براي  نذر مي ها آنرود و براي  مي ها آنيارت اما كسي كه به ز 
بايد گفت كه چنين عملي شرك اكبر است و موجب ، طلبد كمك مي ها آنذبح كرده و از 

 از دين اسالم است و چنين فردي كافر و در جهنم ماندگار خواهد شد. انسانخروج 
 ).31، 30( فتاواي عقيده ص: -شيخ ابن عثيمين

 ] حكم راه رفتن با كفش در ميان قبور35[

 ها در قبرستان سنت است يا بدعت؟ درآوردن كفش س:

در گورستان جايز است؛ بشير بن خصاصيه رضي اهللا عنه   درآوردن كفش ج:
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم در حال راه رفتن بودم كه ناگهان  باري با( يد:گو مي

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله  ،رفت يم كه با كفش درميان قبرها راه ميمردي را ديد

بْتِيَّتَنيْ «وسلَّم فرمود:  بَ السِّ احِ ا صَ ـ، يَ بْتيَّتكَ الْ  )893F1(»قِ سِ

 » دمپاييهايت را درآور، اي صاحب دمپايي«

                                                            
)، 3170)، ابن حبان  (1568)، ان ماجه  (2048)، نسايي  (3230)، ابوداود  (224، 84، 5/83مسند احمد  ( -1

كور را تصحيح نمـوده و ذهبـي بـا او موافقـت كـرده      ) حاكم حديث مذ1381، 1380،  (1/373حاكم 
 ) حسن قرار داده است.859(  229ص» األذكار«است. و امام نووي اسناد آن را در 
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ناخت دمپائيها را درآورد و رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم را ش آن مرد وقتي كه
 را پرتاب نمود) ها آن

 ي آن گفته است: اهللا درباره اين حديث را ابوداود روايت كرده و امام احمد رحمه
مگر آن ، دهم اسناد حديث بشير بن خصاصيه خوب است و آن را مذهب خود قرار مي(

 )894F1(»بپوشدهايش را  تواند كفش اگـر در قبرستان عذري داشته باشد مي انسانكه 
تواند خار و گرماي زمين  اهللا به آن اشاره كرده است مي عذري كه امام احمد رحمه

 باشد. پس در اين صورت راه رفتن با كفش در ميان قبور اشكالي ندارد.
 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

 ).124، 9/123( فتاواي انجمن دايمي بحوث علمي و افتا

 ها آندن ساختمان بر قبور و نوشتن بر روي ] حكم درست كر36[

بينم كه يك متر طول و نيم متر  بر بعضي از قبرها بتن سيماني مي، در محل ما س:
، هاي ديگر مكتوب است ها نام و تاريخ وفات ميت و جمله عرض دارند و بر اين بتن

 چيست؟مانند: الهي! بر فالن فرزند فالن رحم كن و... بفرماييد كه حكم اين عمل 
ي چيزهاي  ي بتن سيماني و نه بوسيله نه بوسيله، ساخت و ساز بر روي قبرها ج:

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه  چون از، جايز نيست ها آنديگر و همچنين نوشتن بر روي 
وآله وسلَّم ثابت شده كه ايشان از بناي ساختمان و نوشتن بر قبرها منع نموده است؛ امام 

ل«حديث جابر رضي اهللا عنه نقل كرده است:  مسلم از وْ سُ َي رَ آله  هنَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَّ عَ اهللا صَ

صَ  َصَّ لَّمَ أنْ جيُ سَ ـوَ يْهِ الْ لَ بْني عَ يْهِ وَ أنْ يُ لَ دَ عَ قعَ ُ وَ أنْ يُّ ربْ  )895F2(»قَ

و بناي كاريِ قبر و نشستن بر روي قبر  پيامبر صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم از گچ«
 ». ساختمان بر آن منع كرده است

                                                            
 ).9/37»  (قيم برسنن ابوداود ي ابن حاشيه«) و 2/223از ابن قدامه.  (» المغني«مراجعه شود به  -1

اند. و در انجا لفظ  (و  ا با اسناد صحيح روايت كرده). ترمذي و ديگران نيز حديث مذكور ر970مسلم  ( -2
 ).1052نوشتن بر قبرها) اضافه آمده است. ترمذي  (
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زيرا بناي بر قبر نوعي غلو و مبالغه است و جلوگيري كردن از آن واجب است و 
، شود كتابت بر آن منجر به پيامدهاي وخيمي از قبيل غلو و ديگر محظورات شرعي مي

ه ي يك وجب ارتفاع داد شود و به اندازه و تنها خاك خود قبر در آن برگردانده مي
رسول اهللا صلَّى اللَّه  شود تا قبر بودن آن معلوم و مشخص گردد و همين است سنت مي

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم و اصحابش  و، علَيه وآله وسلَّم در خصوص قبور
 اند.  به همين صورت به خاك سپرده شده

، جايز نيست ها آنمسجد قرار دادن و درست كردن گنبد و  ها آنهمچنين پوشاندن 

نَ «رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم فرموده است:  چون عَ ـهُ لَ ـ اللَّ  الْ ارَ النَّصَ ودَ وَ يَهُ

دَ  اجِ سَ مْ مَ بِيَائِهِ نْ بُورَ أَ وا قُ َذُ  )896F1(»اختَّ

را مسجد قرار  قبرهاي پيامبرانشان ها آنبر يهود و نصارا باد! چون  تعالىنفرين اهللا «
 ».دادند مي

يد: پنج روز قبل از وفات پيامبر از ايشان گو ميبجلي رضي اهللا عنه  بن عبداهللا جندب

إنّاهللاَ «شنيدم كه فرمود:  ؛ فَ لِيْلٌ مْ خَ نْكُ ْ مِ نَ يلِ وْ كُ أُ إيلَ اهللاِ يَ رَ َذَ  تعاىلأينِّ أبْ امَ اختَّ لِيْالً كَ ينِ خَ َذَ دْ اختَّ قَ

ليْالً  اهيمَ خَ رَ لِيْالً ، إبْ رٍ خَ ابَكْ تُ أبَ َذْ ليالً الختّ تيْ خَ نْ أمّ ذاً مِ تِّخِ نْتُ مُ وْ كَ لَ نْ كانَ ، وَ إالَ وإنَّ مَ

وا  ذُ تَّخِ ؛ أالَ فَالَتَ دَ اجِ سَ مْ مَ يهِ احلِِ مْ وَ صَ هِ يائَ بُورَ أنْ نَ قُ ذوْ تَّخِ مْ كانُوا يَ بْلَكُ ـقَ دَ الْ اجِ سَ بُورَ مَ إينِّ ، قُ

نْ ذالكها آن مْ عَ  )897F2(»كُ

898Fكنم از اين كه از شما كسي را دوست و خليل قراردهم من امتناع مي«

گمان كه  بي، 3
اگر قرار ، همانگونه كه ابراهيم را خليل خود قرار داد، مرا خليل خود قرار داد تعالىاهللا 

دادم. آگاه  بود كسي از امتم را نديم خو قرار دهم حتماً ابوبكر را خليل خود قرار مي

                                                            
 ).529) و مسلم  (1330بخاري  ( -1
 ).532مسلم  ( -2

پيوندد و بـه ديگـران توجـه     در دوستي و محبت به او مي انسانمنظور از دوست در اينجا كسي است كه  -3
 كند. نمي
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دادند؛ آگاه باشيد  از شما قبور انبياء و صالحان خود را مسجد قرار ميباشيد امتهاي پيش 
 ».دارم گمان كه من شما را از اين عمل باز مي بي، كه شما قبور را مساجد قرار ندهيد

دارند. از اهللا  را از اين عمل باز مي انساندر اين مور احاديث زيادي وجود دارد كه 
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله  زدن به سنت ه چنگخواهيم كه مسلمانان را ب مي تعالى

 را از مخالفت با او نجات دهد. ها آنوسلَّم و ثبات بر آن توفيق دهد و 
 ).4/329( ي فتاوا و مقاالت متنوعه مجموعه -شيخ ابن باز

 ] حكم دفن مردگان در مساجد37[

 رد؟دا ميدفن كردن مردگان در مساجد چه حك س:

ل اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم از دفن كردن مردگان در مسجد و مسجد رسو ج:
امتش را از مسجد قرار ، قرار دادن قبور منع كرد؛ ايشان در حالي كه در شُرف وفات بود

دادن قبور بر حذر داشت و يادآور شد كه عمل مذكور از كارهاي يهود و نصاري است. 
چون درست كردن مسجد بر قبور و دفن ، انسانك شدن وسيله اي است براي مشر

كنند كه  زيرا مردم اعتقاد پيدا مي، د براي شرك به اهللاشو ميي  مردگان در آنجا وسيله
 نفع و يا ضرر برسانند.  انسانتوانند به  كساني كه در اين قبور دفن هستند مي

رهيز كنند و مساجد ي خطرناك پ بنابراين بر مسلمانان واجب است كه از اين پديده
 ي سالم تأسيس شوند. ي توحيد و عقيده بايد از قبر خالي باشند و بر پايه

﴿ فرموده است: تعالىاهللا                ﴾ :اجلن]

۱۸[  
پس در آنجا هيچ كسي را با اهللا پرستش ، مساجد مختص براي عبادت اهللا است«

 .»نيدنك
اي كه در آنجا تنها اهللا  بگونه، پس واجب است از تمام مظاهر شرك خالي باشند

 ي مسلمانان. و همين است وظيفه، پرستش بشود تعالى
     )27، 26( فتاواي عقيده. ص -شيخ ابن عثيمين
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 ] واجب است كه قبر از مسجد خارج كرده شود38[

اكنون ، در آنجا دفن شودشخصي مسجدي بنا كرده است و وصيت نموده كه  س:
 بازماندگانش چه كار كنند؟

چون مساجد گورستان ، وصيت دفن در مسجد) صحيح نيست( اين وصيت ج:
نيستند كه در آنجا كسي را دفن كنند و اصالً دفن مردگان در مسجد جايز نيست و 

واگر اين وصيت اجرا شده) بر بازماندگان واجب است ( اجراي اين وصيت حرام است.
 قبر را نبش نموده و مرده را به گورستان ساير مسلمانان انتقال دهند. كه

 )2/233( مجموعه فتاوا و رسائل -شيخ ابن عثيمين

رسول اهللا  توان از گنبد قبر ] حكم بناي گنبد بر قبور... و آيا براي جواز اين عمل مي39[
 صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم استدالل كرد؟

وجود دارند كه براي توجيه و جواز بناي گنبد بر قبور صالحان و  افرادي س:
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم استدالل  از گنبد سبز آرامگاه شريف، بزرگان

 كنند... مي
 ها آنچگونه به ترديد ، و اگر درست نيست، جا و درست است آيا استدالل اينها به

 بپردازيم؟
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم بنا  از گنبدي كه توسط مردم بر قبر توان نمي ج:

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

با حديثي كه ابوالهياج  ها آنبه دليل ، لي حرام است و انجام دهندگان آن گنهكارندعم
اند.  طالب رضي اهللا عنه نقل كرده مخالفت نموده اسدي رضي اهللا عنه از علي ابن ابي

ثَنِيْ «طالب رضي اهللا عنه به من گفت:   يد: علي ابن ابيگو ميابوالهياج  عَ ا بَ يلَ مَ أالَ أبْعثكَ عَ
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يْ  لَ ولعَ سُ :  هِ رَ لَّمَ سَ آله وَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَّ عَ تَهِ «اهللاِ صَ سْ ْثَاالَ إالّ طَمَ عَ متِ دَ فاً إالّ ، الّ تَ ِ اً مُرشْ الَ قَربْ وَ

تيهُ  وَّ  )899F1(»سَ

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم مرا براي آن مأموريت  آيا تو را براي كاري كه( 
را واژگون  ها آنز هيچ مجسم و قبر بلندي فروگذار مشو و اين كه ا«داد نفرستم؟) 

 ».ساخته و با خاك يكسان كن
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم از  است كه رضي اهللا عنه همچنين حديث جابر

(كاري قبر و نشستن و بناي ساختمان بر آن نهي فرموده است. گچ
900F

2( 
اي جواز عمل حرام ديگري بر ميي عمل حرا بوسيله، تواند پس هيچ كس نمي

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

 است:در اين خصوص فرموده  تعالىواجب است؛ اهللا  انسانمخالفت كردن با ايشان بر 

﴿                               

 ﴾ :۷[احلشر[ 

دهد به آن چنگ بزنيد و از آنچه كه شما را  احكام و دستوراتي كه پيامبر به شما مي«
 .»دارد دست برداريد باز مي

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه  را به اطاعت از اهللا و انسانشماري وجود دارد كه  ت بيآيا 
كنند. دليل ديگري براي تحريم ساخت و ساز گنبد بر قبور  وآله وسلَّم دستور و ارشاد مي

صاحب آن قبر  انسانشود كه  اين است كه اين عمل از اسباب شرك است و موجب مي
شوند  هايي كه منتهي به شرك مي بستن راه، بنابراين، سازد شريك مي ىتعالرا به اهللا 

 واجب است.
 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

                                                            
 ).969مسلم  ( -1

 ).970مسلم  ( -2
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 ).83، 9/82( فتاواي انجمن دايمي بحوث علمي و افتا

 ها ] حكم انتشار تعزيه در روزنامه40[

هاي  در ستون ،تعزيه گويي براي برخي از مردم به خاطر درگذشت بستگانشان س:
يابد و چه بسا كتابت به رنگ سفيد بر اوراق سياه  ها انتشار مي بزرگ بعضي از روزنامه

ند... بفرماييد كه حكم عمل مذكور كن ميگيرد و احياناً به نوشتن جمله اي اكتفا  انجام مي
 چيست؟

ي او جايز است به شرط آن كه در  تعزيه گويي دعايي براي مرده و خانواده ج:
به اين صورت ، رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم باشد ي گفتارها و عملكرد ودهمحد

اهللا عزاي شما را نيكو بگرداند و ضايع ( اش بگويد: كه تعزيه گو به برادر مصيبت ديده
تان را مورد بخشش قرار دهد). چنانچه آن شخص از او دور  شما را جبران نموده و مرده

 ي مذكور را در آن نامه قيد كند. اي بنويسد و تعزيه كالي ندارد كه براي او نامهاش، باشد
مگر آن كه هدف از آن ، ها ضرورتي ندارد اما اعالن خبر وفات ميت در روزنامه 

معلوم ساختن كساني باشد كه حقوقي بر گردن ميت دارند تا از اين طريق باخبر شده و 
د؛ و يا اين كه هدف از آن بيان مكان نماز جنازه باشد به استيفاي حقوق خود اقدام نماين

 تا مردم خود را در آن مكان جهت شركت در نماز جنازه برسانند.
، ولي اگر هدف نوحه خواني و مديحه سرايي باشد چنين عملي هرگز جايز نيست

شود و همچنين اين عمل  رويي و مبالغه گويي منجر مي چون اين عمل گاهي به زياده
شود كه در ازاي اعالن به صاحبان روزنامه پرداخت  ي تكاليف مالي نيز ميمستدع

شود و اين عملي است كه هيچ سودي به دنبال ندارد. همچنين[پخش] اعالميه براي  مي
مشخص كردن مكان عزاداري و تشكيل جلسات نوحه خواني ناجايز است. جرير بن 
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ي اإل«عبداهللا رضي اهللا عنه گفته است:  نّا نَرَ نَ كُ امِ مِ ةَ الطّعَ نْعَ صَ لِ امليّت وَ عَ إيلَ أهْ تَامِ جْ

ةِ   )901F1(»النِّيَاحَ

جمع شدن در نزد خانواده ميت و پختن خوراك براي مردم را ، ما جماعت صحابه«
 ».دانستيم مانند نوحه خواني مي

 )2/284( المنتقي –شيخ فوزان 

 ] حكم پوشيدن لباس مشكي به خاطر سوگواري بر ميت41[

پوشيدن لباس سياه از روي غم و اندوه به خاطر فوت كسي جايز است؟ آيا  س:
 رد؟دا ميكند چه حك خصوصاً اين عمل براي زني كه شوهرش فوت مي

در  انسانو ، اساس است پوشيدن لباس سياه به وقت مصائب شعاري باطل و بي ج:

إِنَّا [ ويد:وقت مصيبت بايستي كاري انجام دهد كه در شريعت ثابت شده و آن اين كه بگ

ونَ  عُ يْهِ راجِ ا إِلَ االلَّـهُ ، هللاَِِّ وَ إِنَّ نْهَ اً مِ ريْ ْ خَ لِفْ يلِ أَخْ يْبَتِيْ وَ صِ ْ مُ ْ يفِ ينِ رْ الهي! مرا به خاطر « )902F2(]مَّ أَجُ

 ».اين مصيبت مأجور بگردان و چيز بهتري از آن نصيبم كن
قطعاً اهللا ، بان بياوردجمالت فوق را با ايمان و به نيت كسب ثواب به ز انسانچنانچه 

گرداند و در عوض چيز بهتري از آن به او عطا خواهد  او را مأجور مي تعالىتبارك و 
 اصل و اساس است.  مذموم و بي، نمود. اما پوشيدن لباس سياه و امثال آن امري باطل

 ).144، 143( ص، فتاواي زن -شيخ ابن عثيمين

 يك دقيقه سكوت به خاطر مناسبتي] حكم گذاشتن گل بر روي قبرها و حكم 42[

در بسياري از كشورهاي اسالمي كه تحت تأثير فرهنگ سوسياليستي قرار  س:
شود...  تاج و يا گل گذاشته مي، قبور شهدا و يا سربازان گمنام بر ميطي مراس، اند گرفته

                                                            
صحيح ابن «) شيخ آلباني آن را در 2279»  (الكبير«)، طبراني در 1612)، ابن ماجه  (2/204مسند احمد  ( -1

 ).1308صحيح قرار داده است  (» ماجه

 ).918مسلم  ( -2
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بفرماييد كه اسالم در قبال اين عمل چه ديدگاهي دارد؟ آيا دليلي در خصوص حلت و 
 حرمت آن وجود دارد؟ يا اين كه اين فرهنگ از غرب به كشورها وارد شده است؟ يا

انقالب ضد استعماري رخ  ها آنهمچنين در بسياري از كشورهاي اسالمي كه در 
ها خواسته  از شركت كننده، ي جشن ملي آن كشور در افتتاحيه و يا در اختتاميه، دهد مي
شهدا يك دقيقه سكوت اختيار كنند... بفرماييد  شود كه سرپا ايستاده و ياد و خاطره مي

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

بدعتي ، اين كه ي فاتحه بشود و يا تواند جايگزين سوره ميت نيست؟ آيا عمل مذكور مي
 ديگر در بين مسلمانان است؟

هايي است كه آن را  سربازان گمنام و ديگران از بدعت، گذاشتن قبر بر قبور شهدا ج:
برخي از مسلمانان كشورهاي اسالمي با كشورهاي غير اسالمي رابطه دارند ايجاد 

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

ي «رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم به امتش هشدار داده است:   دَ َ يَ ثْتُ بَنيْ عِ بُ

هُ  يْكَ لَ ِ هُ الَ رشَ دَ حْ بَدَ اهللاُ وَ عْ تّي يُ يْفِ حَ ةِ بالسَّ اعَ يوجُ ، السَّ ِ حمْ ْتَ ظِلِّ رُ قِيْ حتَ زْ لُّ ، عِلَ رِ عِلَ الذُّ جُ وَ

ي رِ الَفَ أمْ نْ خَ يلَ مَ ارُ عَ غَ الصَّ مْ ، وَ نْهُ وَ مِ هُ مٍ فَ وْ بّهَ بِقَ نْ تَشَ مَ  )903F1(»وَ

تا اهللا يگانه ، و مبارزه با كفار) فرستاده شده ام( من پيشاپيش قيامت همراه با شمشير«
خواري و ، ي شمشيرم است فقيت من زير سايهو الشريك مورد پرستش قرار گيرد و مو

                                                            
هيثمـي   ).216)  (1/135»  (مسند الشـاميين «) و طبراني در 19401شيبه  ( )، ابن ابي2/50،92مسند احمد  ( -1

) مي گويد: در سند اين حديث عبـدالرحمن بـن ثابـت بـن ثوبـان      6/49) و  (5/267در مجمع الزوائد  (
است كه ابن المديني او را توثيق نموده است. و احمد و ديگران او را تضعيف نموده اند. عالمه منـاوي  

علقه الخاري فـي صـحيحه    ،)1/434»  (التيسير شرح الجامع الصغير«گويد: سند اين حديث حسن است،
 ).2914في الكتاب الجهاد قبل  (
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ذلت بر مخالفانم مقرر گرديده است و هر كس كه خودش را شبيه قومي بگرداند از آنان 
 ».است

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه  اند و طبراني روايت كرده، ابويعلي، اين حديث را امام احمد

ْ «وآله وسلَّم در جاي ديگر فرموده است:  رتَ اعاً لَ ٍ وَ ذِرَ ربْ اً بِشِ ربْ مْ شِ بْلَكُ ان قَ نْ كَ نَنَ مَ بُنَّ سَ كَ

تُمْ  لَ خَ دَ بٍّ لَ رَ ضَ حْ لَ جُ خَ مْ دَ هُ دَ وْ أنَّ أحَ تّي لَ ؛ حَ راعٍ قِ ، بِذِ يْ هُ بِالطَّرِ أتَ رَ عَ إمْ امَ مْ جَ هُ دَ وْ أنّ احَ لَ وَ

تُوه لْمُ عَ فَ  )904F1(»لَ

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

 ».كنيد زنش بر سر راه مجامعت كند شما هم از آنان پيروي مي
حديث مذكور را حاكم طبق شرايط امام مسلم روايت نموده و امام ذهبي صحت آن 

فته گ ميهمچنين بزار نيز به روايت حديث مذكور پرداخته و هيثرا تأييد كرده است. 
 است كه رجال آن ثقه هستند.

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

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

 است.
ي  اي براي ياد خاطره ها و ايستادن سرپايي و سكوت يك دقيقه برپايي جشن -

امامان مسلمين آن را صحابه و ، خلفاي راشدين، بدعتي زشت است كه پيامبر، شهيدان
را خيرالقرون  ها آنرسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم قرن  اماماني كه، اند انجام نداده

                                                            
). حـاكم ايـن حـديث را صـحيح دانسـته و      8404(  4/455)، حاكم 3285(  4/98» كشف األستار...«بزار  -1

 امام ذهبي نيز در اين زمينه با وي موافق است. و اصل اين حديث در صحيحين است.
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رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم ثابت است كه ايشان  ناميد؛ اين در حالي است كه از

يْسَ عَ «اند:  فرموده الً لَ مَ لَ عَ مِ نْ عَ دٌّ مَ وَ رَ هُ ا فَ رنُ يْهِ اَمْ  )905F1(»لَ

 ».عملش مردود است، ايم هر كس عملي انجام دهد كه ما به آن دستور نداده«
خلفاي راشدين و رفتن بر منهج آنان ، دانيم كه خير كامل در پيروي از پيامبر نيك مي

 و عدم پيروي از رسومات كفار است.
ي  آله وسلَّم ثابت نشده است كه ايشان سورهرسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه و هرگز از -

در حالي كه ، ي ديگر را براي ارواح شهيدان و يا ديگر اموات بخواند فاتحه يا سوره
نهايت مهربان بود و در عين حال به زيارت قبور نيز  ايشان نسبت به امت خود بي

شان تنها براي اموات رفت ولي ثابت نشده كه ايشان در آنجا چيزي از قرآن بخواند. اي مي
كرد و از حاالت مردگان عبرت حاصل  نمود و براي آنان دعا مي طلب آمرزش مي

 كرد. مي
 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

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

 ] حكم تلقين مرده بعد از دفن43[

شان  ي آيا گفته، بعد از دفن حرام است يند كه تلقين مردهگو ميبسياري از مردم  س:
 درست است؟

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

ال «كسي كه در شُرف مرگ است) بوسيله ( محتضر غير قابل استدالل هستند. البته تلقين

نُوا «رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم فرموده است:  زيرا، جايز است» إله االّ اهللا قِّ لَ

مْ الَ إلهَ االّ اهللا اكُ تَ وْ  )906F2(»مَ

                                                            
 تخريج اين حديث سابقاً گذشت. -1
 وغيرهما ).917، 916) و مسلم  (3/3(  حمدمسند ا -2
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 ».كلمه توحيد) تلقين كنيد( را با ال إله اال اهللا مردگان«
 لم در صحيح خود روايت كرده و در اينجا مقصود ازاين حديث را امام مس 

)( مْ اكُ تَ وْ كما اين كه علما ، باشند افرادي است كه در احتضار و ديدن عاليم مرگ مي مَ

 اين مطلب را در شرح حديث مذكور واضح كرده اند.
 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

 .)8/340( فتاواي انجمن دايمي بحوث علمي و افتا

 ] حكم خواندن قرآن بر قبور 44[

رد و همچنيين بفرماييد دا ميخواندن قرآن بر قبور بعد از دفن ميت چه حك س:
حكم كرايه كردن افرادي براي خواندن قرآن در منزل كه امروزه آن را رحمت بر اموات 

 دانند چيست؟ مي
چون ، ستقول راجح از اقوال علما اين است كه خواندن قرآن بر قبر بدعت ا ج:

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم رايج نبوده و ايشان به آن دستور  اين عمل در عصر
رسول اهللا  نهايتاً آنچه كه در اين مورد از احاديث ثابت است اين است كه، نداده است

 فرمود: ايستاد و مي ي قبر او مي صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم بعد از دفن ميت بر كناره

مْ « يْكُ خِ ا إلِ روُ فِ تَغْ هُ التّثْبِبتَ ، إسْ وا لَ ألُ إنّهُ اآلن يُسأَل، وَ اسْ  )907F1(»فَ

چون هم ، براي برادرتان طلب آمرزش كنيد و برايش ثابت قدمي را از اهللا بخواهيد«
 ».اكنون تحت بازجوئي قرار دارد

رسول اهللا صلَّى  ته بود حتماًچنانچه خواندن در كنار قبر مشروع و خيري در آن نهف 
كرد. همچنين جمع شدن در خانه بخاطر  اللَّه علَيه وآله وسلَّم امتش را به آن باخبر مي

اصل و اساس است و سلف  خواندن قرآن و ايصال ثواب آن به روح ميت بدعت و بي
است كه در اند؛ و آنچه كه براي مسلمان جايز است اين  امت هرگز آن را انجام نداده

                                                            
). اين 6856»  (سنن كبري«)، صححه و وافقه الذهبي. بيهقي در 1372( 1/370)، حاكم  (3221ابوداود  ( -1

 ).2758حديث را شيخ آلباني در صحيح ابوداود تصحيح كرده است.  (
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هنگام مصيبت صبر نموده و آن را بحساب اجر و ثواب بگذارند و آنچه را كه صابران 

الهي! بخاطر اين مصيبت « »إنا هللا و إنا إليه راجعون...«آورند به زبان بياورد:  به زبان مي

 ».مأجور بگردان و از آن چيز بهتري نصيبم بكن
قرآن و دادن خوراك به حاضران و  ي ميت و خواندن اما جمع شدن در نزد خانواده

 امثال اينها بدعت و نامشروع است.
 ) جمع و ترتيب: فهد السليمان219( فتاوايي در احكام جنايز. ص -شيخ ابن عثيمين

 اساس پيرامون حاالت مردگان در قبر ] نقد و بررسي احاديثي بي45[

ا در خصوص حرف عليه ر اهللا رحمهاالسالم ابن تيميه  هاي شيخ برخي از كتاب س:
، آورد اند كه اين حاالت را شيطان به وجود مي ايشان يادآؤر شده، ام زدن مردگان خوانده

زند. پس آيا  كنندگان حر مي آيد و با زيارت به اين صورت كه شيطان از قبر بيرون مي
هاست؟  عليه آن را بيان كرده از همين نوع قصه اهللا رحمهكه ابن قيم » مطرف«ي  قصه
 توانيم تشخيص بدهيم كه اين سخن از خود مرده يا از شيطان؟ ييد كه چگونه ميبفرما

نزديك شدن أرواح مردگان به قبرهاي خود در روز يا شب جمعه و شناختن  ج:
از ، عابران و سالم دهندگان و مالقات مردگان و زندگان در اين روز، كنندگان زيارت

پس اين امور جز ، ديگران دريغ داشته استعلم آن را از  تعالىامور غيبي است كه اهللا 
رسول اهللا صلَّى  با وحي الهي قابل شناخت نيست و طبق علم و دانش ما هيچ حديثي از

تواند دليلي بر  اللَّه علَيه وآله وسلَّم در اين مورد وارد نشده است. مسلماً خواب نمي
پس فتوا ، آيد آب درميچون خواب گاهي درست و گاهي خطا از ، شناخت امور باشد

 تنها حدس و گمان است. ها آنها و اعتماد كردن بر  ي خواب دادن بوسيله
اساس آن ، اي عليه خوانده اهللا رحمهدوم: داستاني كه در كتاب زادالمعاد ابن قيم 

باب ، القبور كتاب( الدنيا است كه در روايت ابوبكر عبداهللا بن محمد بن عبيد بن ابي
هاي  آثار و خواب، ها) از طريق احاديث غيرثابت ز زيارت زندهشناخت مردگان ا

قال ابن أيب «ي آن حديث و نقد آن چنين است:  مشكوك بدست آمده است. خالصه
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عن ، قال حدثنا عبداهللا بن سمعان، قال حدثنا حييي بن يامن، الدنيا: قال حدثنا حممد بن عون

:  لعنها قالت: قا اهللا عن عايشة ريض، زيد بن أسلم لَّمَ سَ آله وَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَّ عَ ا «رسول اهللا صَ مَ

مَ  وْ قُ تّي يَ يْهِ حَ لَ دّ عَ تَاْنَسَ بِهِ ورَ هُ إالُ إسْ نْدَ ْلِسُ عِ يْهِ و جيَ َ أخِ ورُ قَربْ زُ لٍ يَ جُ نْ رَ  )908F1(»مِ

مرده با او انس گرفته و ، هر شخصي كه به زيارت قبر برادرش برود و نزد آن بنشيند«
 ».و برود)( دهد تا اين كه آن شخص از آنجا بلند شود او را ميجواب سخنان 

در سند اين حديث شخصي بنام يحيي بن يمان وجود دارد كه ابن حجر در 
([التقريب]

909F

فردي عابد و راستگو ، يحيي بن يمان العجلي كوفي( در مورد او گفته است: )2
ردي به نام عبداهللا بن زياد يخطئ كثيراً و قد تغير) و در سند اين حديث نيز ف، دباش مي

بن سليمان بن سمعان المخزومي المدني وجود دارد كه در مورد او ابن حجر در 
([التقريب]

910F

عبداهللا بن زياد متروك الحديث است و ابوداود و ديگران او را ( يد:گو مي )3
 اند). گويي كرده متهم به دروغ

قال حدثنا ، بن قدامة اجلوهري حدثنا حممدالدنيا با سند ديگري آورده است:  ابن ابي

هريرة  عن ايب، قال حدثنا زيد بن أسلم، قال أخربنا هشام بن سعد، معن بن عييس القزاز

رَّ «رضی اهللا عنه قال:  هُ و إذا مَ فَ رَ المَ وعَ يْهِ السَّ لَ يْهِ ردّ عَ لَ لَّم عَ هُ فَسَ فُ رِ عْ يْهِ يَ ِ أخِ ربْ جل بِقَ رّ الرّ اذا مَ

فُ  رِ عْ ٍ الَ يَ ربْ الَمَ بِقَ يْهِ السَّ لَ دّ عَ يْهِ رَ لَ لَّمَ عَ  ».هُ فَسَ

بر او سالم ، شناسد هرگاه شخصي از نزد قبر برادر مسلمانش بگذرد كه او را مي«
دهد و اگر از كنار قبر ناشناسي  صاحب قبر او را شناخته و جواب سالمش را مي، بكند

 ».د دادبگذرد و به او سالم كند باز هم صاحب قبر جواب سالمش را خواه

                                                            
 ي روم. از سوره 53-52هاي  ). تفسير آيه3/439»  (ابن كثير«ماجعه شود به تفسير  -1
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ابوجعفر ( ي جوهري انصاري در سند اين اثر شخصي به نام محمد بن قدامه 

(بغدادي) وجود دارد؛ ابن حجر در [التقريب]
911F

ابوجعفر بغدادي) لين ( در او«گفته است:  )1
 ».و سستي وجود دارد

ابوعباد يا ابوسعيد قرشي) وجود دارد كه ( هشام بن سعد مدني، همچنين در سند آن
او ( اند؛ و حرب در مورد او گفته است: معين و نسايي او را ضعيف قرار دادهيحيي بن 

ي ضعفا دانسته و گفته است  ابن عبدالبر او را از زمره، مورد پسند امام احمد نبوده است)
يد: وي فردي كثير الحديث است كه گو ميكه احاديثش قابل يادداشت است. ابن سعد 

 ه است.مورد ضعف قرار گرفته و شيعه بود
(ابن حجر در [التقريب]

912F

شته و متهم به دا مياما اوها، فردي راستگو بوده( گفته است: )2
 تشيع بوده است).

قال حدثنا حييي ، حدثنا حممد بن احلسنييد: گو ميباز هم در سند ديگري ، الدنيا ابن ابي

 قال حدثني رجل من آل عاصم احلجدري قال:، قال حدثني مسمع، بن بسطام االصغر

؟! قال: بيل، رأيت عاصامً احلجدري يف منامي بعد موته بسنتني( تَّ دْ مِ : ، فقلت: أليس قَ لْتُ قُ

نَ انت؟ قال: أنا واهللا يف روضةٍ من رياضٍ اجلنّة نْ اصحايب نجتمع كلّ ليلة ، فأيْ أنا و نفرٌ مِ

ي أخباركم أم  قال: قلتُ أحبسادكم، مجعة و صبيحتها إيل بكر بن عبداهللا املزين فنتلقّ

ليَتِ األجسام، ارواحكم؟ قال: هيهات : فهل تعلمون ، وانام تتالقي األرواح، بُ قال: قلتُ

مَ اجلمعة كله و ليلة السبت إيل طلوع  وْ بزيارتنا إياكم؟ قال: نعم؛ نعلم هبا عشيّة اجلمعة و يَ

مس  قال: قلت: فكيف ذلك دون األيام كلها؟ قال: لفضل يوم اجلمعة و عظمته).، الشّ

اي؟!  گفتم: مگر نمرده، حجدري را پس از دو سال از فوتش در خواب ديدم عاصم«
من در باغي از باغهاي ، گفت: سوگند به اهللا، گفتم: اآلن كجايي؟، ام گفت: چرا! مرده
برم؛ من و تعدادي از دوستانم در هر شب جمعه و صبح هنگام آن نزد  بهشت به سر مي
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گفتم: با ، كنيم وال شما را دريافت ميشويم و اح بكر بن عبداهللا مزني جمع مي
ليكن اين ، ها كه خاكستر شده تان؟ گفت: جسم شويد يا با ارواح هايتان جمع مي جسم

، آييم كنند. گفتم: آيا هنگامي كه به زيارت شما مي ارواح است كه با هم مالقات مي
ز جمعه و ايم؟ گفت: آري؛ ما در شامگاه و رو كنيد كه به زيارت شما آمده احساس مي

كنيم. گفتم: چرا اين اتفاق در بقيه  شب شنبه تا طلوع آفتاب زيارت شما را احساس مي
 ».آيد؟ گفت: اين به خاطر فضيلت و عظمت روز جمعه است روزها پيش نمي

و همچنين در سند آن شخص بنام ، مرد مجهول الحالي وجود دارد، در سند اين أثر
الميزان] در مورد او  عليه در [لسان اهللا رحمهر يحيي بن بسطام وجود دارد كه ابن حج

و ابن حبان گفته كه روايت كردن ، ابوحاتم گفته است كه وي راستگو است( گفته است:
شود و  روايات منكر ديده مي، چون عقايد قدريه داشته و در رواياتش، از او جايز نيست

ده است: علماي حديث او را ي ضعفاء برشمرده و امام ابوداود فرمو عقيلي او را در زمره
اند. معتمر بن سليمان از او پرسيد: آيا تابع مذهب قدري هستي؟.گفت:  ترك كرده

(آري)
913F

1( 
اما استناد به آن درست نيست؛ چون با ، ان اثر حتي اگر سندش هم صحيح باشد

 توان براي چيز احتجاج نمود. هاي غير معصوم نمي خواب

قال حدثنا جعفر بن ، حدثنا خالدبن خداشده است: الدنيا در سند ديگري آور ابن ابي

قال: وسمعت ، كان مطرف يغدو فاذا كان وم اجلمعه أدلج( سليمن عن أيب التياج قال:

فأقبل ليلة حتي اذا كان عند مقابر القوم و هو ، اباالتياج يقول: بلغنا أنه كان ينور له يف سوطه

فقالوا: هذا مطرف ياْيت ، عيل قربهعيل فرسه فرأي أهل القبور كل صاحب قرب جالساً 

قلت: و ما ، و نعلم ماتقول الطري، قلت: و تعلمون عندكم يوم اجلمعه؟ قالوا: نعم، اجلمعة

 )914F2()يقولون؟ قالوا يقولون: سالمٌ سالمٌ 
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، رفت ي روزها صبح هنگام به زيارت قبور مي مطرف در بقيه، يد)گو ميابوالتياح («

يد: از گو ميجعفربن سليمان ، رفت م به آنجا ميشب هنگا، آمد ولي جمعه كه مي
شد؛  ي مطرف نوري پيدا مي ابوالفتاح شنيدم كه گفت: به ما خبر رسيده كه در تازيانه

تا اين كه بر سر قبور حاضر شد و در حالي كه ، رفت باري شب هنگام به زيارت قبور 
سته است. اهل مشاهده كرد كه صاحب هر قبري بر سر قبرش نش، بر اسبش سوار بود

دانيد كه  گفتم: شما در آنجا مي، آيد ها نزد مام مي قبور گفتند: اين مطرف است كه جمعه
يند. گفتم مگر گو ميها چه  دانيم كه پرنده ما حتي مي، امروز جمعه است؟ گفتند: آري

 »يند: سالم بر شما! سالم بر شما!گو مييند؟ گفت: گو ميچه  ها آن
(حجر در [التقريب] الهثيم مهبلي است. ابنهمان ابو، خالد بن خداش

915F

در مورد او  )1
قطع نظر از صحت يا عدم صحت سند اين ». كند اما اشتباه مي، راستگوست«گفته است: 

تواند با اصل محقق و سنت كوني الهي  أثر بايد گفت كه اين خوابي بيش نيست و نمي
كنند و  ها صحبت نمي چون سنت الهي بر اين است كه مردگان با زنده، معارض باشد

ي پيامبران. همچنين مردگان  مگر از طريق معجزه، شنوند ها سخنان مردگان را نمي زنده
 فرموده است: تعالىشوند؛ همانگونه كه اهللا  پيش از روز قيامت از قبرهايشان خارج نمي

﴿                    ﴾:۱۵[املؤمنون-

۱۶[  
سپس قطعاً شما نيز پس از اين خواهيد مرد و سپس در روز قيامت از قبرهايتان «

 .»بلند كرده خواهيد شد
حديثي ضعيف وارد شده كه شيخ ابن ، و اما درمورد جواب سالم از سوي مردگان

فرضاً اگر خواب مذكور را  آن را بيان كرده است. )916F2(]الصارم المنكي[عبدالهادي در 
هاي ابن قيم كه سابقاً آن را  ئيم كه اين امر بر صحت گفتهگو ميباز هم ، صادق بدانيم
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چون خبري است از فرد غيرمعصوم درمورد حالتي مجهول ، كند بيان كرديم داللت نمي
 و ناشناخته.

 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
 ).443-1/440( علمي و افتافتاواي انجمن دايمي بحوث 

 ] تحريم آويزان كردن عكس ميت و زنده46[

 رد؟ آيا حرام است؟دا ميآويزان كردن عكس ميت در خانه چه حك س:
 حرام است يا نه؟ ها آنهاي ميت و نگهداري  آوري عكس آيا جمع

، نه در خانه و نه در غيرخانه، دار جايز نيست آويزان كردن عكس موجودات روح ج:
و چه براي يادگاري باشد و يا ، واه اين عكس از آن مرده باشد و خواه از آن زندهو خ

عْ «رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم فرموده است:  براي قصد ديگري. چون دَ ال تَ

ا تَهَ سْ ةً إالّ طَمَ رَ وْ يتهُ ، صُ وَّ فاً إالّ سَ ِ اً مُرشْ الَ قَربْ  )917F1(»وَ

مگر آن كه آن را نابود كن و هر قبر بلندي را با خاك ، ر مشواز هيچ عكسي فروگذا«
 ».يكسان كن

 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
 ).9/81( فتاواي انجمن دايمي بحوث علمي و افتا

                                                            
 ) از همين باب گذشت.39ي  ( تخريج اين حديث در فتواي شماره -1
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 حكم زكات و شرايط آن



 

 .. و زمان فرضيت آن.] حكم زكات1[

 رد و در چه زماني فرض شده است؟دا ميزكات چه حك س:

يكي از اركان پنجگانه و وسلَّم پيامبر صلَّى اللَّه علَيه وآله  ي فرمودهزكات به دليل  ج:

نِيَ « بنيادي اسالم است: ـبُ ـهَ إِالَّ الْ ةِ أَنْ الَ إِلَ ادَ ـهَ ْسٍ شَ ىلَ مخَ مُ عَ الَ ـولُ  اللَّــهُ إِسْ سُ ا رَ ـدً َمَّ أَنَّ حمُ وَ

يْتِ اهللاِ احلرامِ وَ  اللَّـهِ  جِّ ْبَ حَ انَ وَ ضَ مَ مِ رَ وْ صَ اةِ وَ كَ إِيتَاءِ الزَّ ةِ وَ الَ امِ الصَّ  )918F1(:»إِقَ

شهادتين و اقرار بـه ايـن    ي كلمهاسالم بر پنج اصل پايه گذاري شده است: خواندن «
ه وآلـه     كه جز ذات اهللا كسي اليق پرستش نيست و اين كه لَيـه ع لَّ محمد صلَّى اللـَّ سـوم 

مـاه رمضـان.    ي نماز فرض. دادن زكات واجـب. روزه  فرستاده و پيامبر اوست. برگزاري
 » رفتن به حج خانه ي اهللا

مگـر آن كـه   ، رددگ ميزكات به اجماع مسلمانان فرض است و منكر وجوب آن كافر 
كـه  ، شخصي به علت تازه مسلمان بودن و عدم آشنايي با احكام اسالمي آن را انكار كند

ود. بـه محـض   ش مين صورت تا زماني كه حكم وجوب آن به او ابالغ نشده كافر ندر اي
ديگـر هـيچ عـذري بـراي انكـار آن      ، اين كه حكم مذكور توسط علما به او ابـالغ شـود  

كـافر و مرتـد   ، ود. چنانچه پس از ابالغ باز هـم بـه انكـار آن ادامـه دهـد     ش ميپذيرفته ن
بـاز هـم   ، انگاري از پرداخـت آن طفـره رود   ردد. اما كسي كه از روي بخل و سهلگ مي

از علما آن را كافر دانسته اند. يكي از فتواهاي امام احمد نيز همين اسـت؛ تعـداد    اي عده
با اين وجـود چنـين   ، نند و فتواي صحيح همين استدا ميوي را كافر ن، ديگري از علما

 ود.ش ميفردي مرتكب گناه بزرگي 
بخل و سهل انگـاري زكـات واجـب را پرداخـت      دليل كافر نشدن كسي كه از روي 

هحديثي است كه ابوهريره رضي ، دكن مين اللَّه  پيامبر صلَّىعنْه آن را روايت كرده كه  اللـَّ

َ « سزاي مانعين زكات را بيان نمود و سپس فرمود: وسلَّمعلَيه وآله  ىضَ بَنيْ قْ تَّى يُ ـحَ بَادِ الْ عِ

هُ إِ  بِيلَ  سَ َ ا إِىلَ فَريَ ـمَّ ا إِىلَ النَّارِ الْ إِمَّ نَّةِ وَ (»:جَ
919F

2(   
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ود و راه هر يكي از آنان يا به سوي بهشت و يا ش ميتا اين كه در ميان بندگان حكم «
 »ودش ميبه سوي جهنم نشان داده 

ود چنين فـردي  ش ميپس معلوم ، از آنجا كه ممكن است راهي به سوي بهشت بيابد 
د امكان نداشت كه راهي به سوي بهشت بيابد. ولي آنچه ش مي ردد و اگر كافرگ ميكافر ن

يي كه به علت بخل و سهل انگاري زكاتشـان را پرداخـت   ها آنمسلّم است اين است كه 
 ند گناه بزرگي بر گردنشان خواهد بود.كن مين

﴿ اهللا تعالي در اين مورد فرموده است:             

                                 

                ﴾ ۱۸۰عمران: [آل[ 

، عطـا كـرده اسـت    هـا  آني از فضل و نعمت خود به آنان كه نسبت به آنچه اهللا تعال«
بلكـه  ، خوب است ها آنند) گمان نكنند كه اين كار براي ده ميزكات ن( بخل مي ورزند

وبـه  ( اين كار براي آنان بد است و در روز قيامت همان چيزي كه به آن بخل ورزيده اند
و زمين است از آن  ها آنآنچه در آسم ي همهود و ش ميآن دل بسته اند) طوق گردن آنان 

 »يد آگاه استكن مياهللا است. و اهللا از آنچه 

 ﴿ است: اهللا تعالي در جاي ديگر فرموده         

                           

                          

    ﴾ :۳۵ – ۳۴[التوبة[ 

آنـان را بـه   ، نـد كن ميو كساني كه طال و نقره مي اندوزند و آن را در راه اهللا خرج ن«
فرا خواهد رسيد) كه اين سكه ها در آتش دوزخ تافتـه  ( بده. روزي عذابي دردناك مژده

ود: شـ  مـي گفته  ها آنردد و به گ ميداغ  ها آنپهلوها و پشتهاي اينها با ، ود و پيشانيهاش مي
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پس اينك بچشيد مزه ي چيزي را كـه  ، اين همان چيزي است كه براي خود اندوخته ايد
 »مي اندوختيد

ه اهللا تعالي را در مقابل نعمـت و مـالي كـه بـه او داده     پس بر مسلمان واجب است ك
سپاس بگويد و زكات مالش را پرداخت نمايد تا اهللا تعالي بركت و رشد مالش را بيشـتر  

 كند.
اما سؤال سائل: زكات در چه زماني فرض شده است؟ در پاسخ بايد گفت كه زكـات  

امـوال زكـات و   ، صـاب ولـي تعيـين ن  ، طبق صحيح ترين اقوال علما در مكه فرض شده
 صاحبان زكات در مدينه منوره مشخص شده اند.

 18/14مجموع فتاوي و رسائل، شيخ ابن عثيمين

 ] شروط وجوب زكات2[

 شرايط وجوب زكات كدام است؟ س: 

مالك نصاب ، آزاد بودن، شرايط وجوب زكات به شرح ذيل است: مسلمان بودن ج: 
مگـر در محصـوالت   ، بدسـت آوردن آن  گذشتن يك سـال پـس از  ، بودن و استقرار آن

 عشري.
به عنوان زكات از او ، اسالم: زكات بر كافر واجب نيست و اگر آن را پرداخت كند

 ﴿ رمايد:ف ميود؛ چون اهللا تعالي ش ميپذيرفته ن                 

                               

    ﴾ :۵۴[التوبة[ 

هيچ چيز مانع پذيرش نفقات و بذل و بخشش هايشان نشده جز اين كه آنان بـه اهللا  «
 سـتند و جـز از روي  آي مـي و پيامبرش ايمان ندارند و جز با سستي و بي حالي به نمـاز ن 

 »ندكن ميناچاري احسان و بخشش ن
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ولي معناي اين سخن اين نيست كه كافر در روز قيامت از آن معاف است و در مورد 
بلكه در روز رستاخيز در بـاره ي زكـات   ، ود؛ نه قضيه چنين نيستش ميآن سؤال كرده ن

 مورد عتاب و سرزنش قرار خواهد گرفت.

﴿ اهللا تعالي فرموده است:               

                          

                       

      ﴾ :۴۷ – ۳۹[املدثر[ 

رنـد و از  ب مـي كه مؤمنانند)آنان در باغهاي بهشت به سر ( .. مگر ياران سمت راستي«
 وينـد: گ مي، چه چيزهايي شما را به دوزخ كشانده است، بزهكاران گناهكاران مي پرسند

ده ايـم و  دا مـي در جهان) از زمره ي نمازگزاران نبـوده ايـم و بـه مسـتمندان خـوراك ن     (
) فرو رفتـه ايـم و روز سـزا و    ها آنهمنشين بوده ايم و در باطل ( با باطل گرايانپيوسته 

 »تا اين كه مرگ به سراغمان آمد، نسته ايمدا ميقيامت) را دروغ ( جزا
د كه كفار به خاطر اخالل در امـر فـروع اسـالم در روز قيامـت     كن مياين آيه داللت  

 وند.ش ميعذاب داده 
بلكـه مـالش   ، چون او صاحب هيچ مالي نيست، جب نيستآزادي: بر غالم زكات وا 

هُ « :رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم  از آنِ مالك اوست؛ به دليل گفتار لَ ا وَ بْدً اعَ عَ نْ بَ مَ

طَهُ  ِ رتَ بَائِعِ إِالَّ أَنْ يَشْ هُ لِلْ لُ امَ الٌ فَ ـمَ بْتَاعُ الْ  )920F1(»مُ

پـس ثـروتش از آنِ   ، د كـه داراي ثـروت اسـت   هركس برده اي از خـود را بفروشـ  «
به هنگام خريد) براي تملك مـال او نيـز   ( صاحبش) است؛ مگر آن كه مشتري( فروشنده

 »شرط بگذارد

                                                            
 1543و مسلم  2379بخاري  -1
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برده داراي ثروتي نيست كه بر آن زكات واجب بشـود و فرضـاً اگـر    ، با اين حساب 

ن او اجـازه دارد  چـو ، درسـ  مينهايتاً ملكيت آن ثروت به آقايش ، مالك ثروتي هم بشود
آنچه را كه در دست برده اش است براي خود بگيرد. بنـابراين در ملكيـت بـرده نقـص     

از ايـن رهگـذر   ، اشـد ب مـي وجود دارد و همچون ملكيت افراد آزاد دايمي و هميشـگي ن 
 است كه زكات بر مالك مال واجب است.

عت آن را به حد نصـابي كـه شـري    انسانمالكيت نصاب: مقصود آن است كه ثروت  
مثالً نصاب طـال  ( ودش ميمعين كرده است برسد؛ و اين نصاب با اختالف اموال مختلف 

، غير از نصاب نقره است و...). اگر ثروت شخص به حد نصـاب شـرعي نرسـيده باشـد    
د و فـرد  آيـ  ميچون در اين صورت مال او كم به حساب ، رددگ ميزكاتي بر آن واجب ن

 ن را نخواهد داشت.مذكور توان همدردي با نادارا
نصاب حيوانات از اول تا انتهاء معين است و نصاب اموال ديگر از لحاظ ابتدا معـين  
گرديده است. اگر چيزي از آن اضافه آيد مقدار مازاد آن حساب كرده شده و زكـات آن  

 ود.ش ميپرداخت 
اما گذشتن سال: اين شرط بدان خاطر است كه ايجاب زكات در كمتر از يـك سـال    

ود و ايجاب آن در بيشتر از يك سال موجـب ضـرر بـه    ش ميمستلزم ضرر به ثروتمندان 
ردد. پس حكمت شريعت چنين است كه براي وجـوب آن زمـان   گ مي افراد كم بضاعت

معيني مقرر كرده و آن گذشت يـك سـال اسـت و ايـن امـر باعـث ايجـاد تـوازن بـين          
 ود.ش مي و افراد كم بضاعت ثروتمندان و ناداران

دچار تلـف   هنگامقبل از اتمام سال فوت بكند يا مالش در همين  انساننابراين اگر ب 
ردد. ولي بايد دانست كه سه مورد از شرط گ ميزكات از گردن او ساقط ، و ضايعه بشود

 مذكور استثناء هستند:
 محصوالت عشري   -3بچه هاي چهار پايان  -2سود تجارت  -1 
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آن معتبر است و در بچه هـاي چهارپايـان بـر    گذشت سال بر اصل ، در سود تجارت
شرط است و در محصوالت عشـري زمـان بـه دسـت آمـدن محصـول بـه         ها آنمادران 
 د. محصوالت عشري همان حبوبات و ثمره ها هستند.آي ميحساب 

نصابي از چهارپايان را در ملكيـت دارد و   انسانمثالي براي چهار پايان: مانند اين كه  
در ايـن  ، درسـ  مـي د تا اين كـه بـه دو نصـاب    كن مينصاب زاد و ولد  در اثناي سال اين

 چون بچه ها تابع اصل خود هستند.، ودش ميصورت بر هر دو نصاب زكات واجب 
مـثالً)  ( زيرا، ستها آناما سال محصوالت عشري مانند حبوبات و ثمره ها برداشت  

 كات خرما به هنگـام ود و اين در حالي است كه زش ميخرما قبل از گذشتن سال خشك 
برداشـت و  ، خشك شدن آن است. همچنين محصوالت زراعي قبل از تمام شـدن سـال  

 ود. زمان پرداخت زكات آن در هنگام برداشت آن است.ش ميدرو 

﴿ اهللا تعالي فرموده است:          ﴾ :۱۴۱[األنعام[ 

 »يدو زكات آن را در روز برداشت آن بپرداز«
 استثناء هستند.، گذشت پس سه موردي كه ذكر گرديد از شرطي كه

  8/16مجموع فتاوي و رسائل ، شيخ ابن عثيمين



 

 

 

 

 :فصل دوم
 اهل زكات



 

 هاي مستحقين زكات  ] گروه3[

ود؟ اميدواريم تمام اقشار مستحقين زكات را براي ش ميزكات به چه كساني داده  س:
 ما توضيح دهيد.

اشاره كرده  ها آنتوبه به  ي سورهوههاي هشتگانه اي كه اهللا تعالي در زكات به گر ج:

 ﴿ ود:ش ميپرداخت                     

                           

    ﴾ :۶۰[التوبة[ 

 كساني كه جلب محبتشان، گردآورندگان آن، بيچارگان، زكات مخصوص مستمندان«
مصـرف)  (، پرداخت بدهي) بـدهكاران (، آزادي) بردگان(، ودش ميبراي پذيرش اسالم) (

اشـد.  ب مـي افران درمانده و دور افتاده از مال و خانـه)  مس( و واماندگان در راه، در راه اهللا
 »اين فريضه مهم الهي است و اهللا دانا و حكيم است

ـ  هـيچ چيـزي  ) كسي است كـه  مسكين(  بخشـي از  ) كسـي اسـت كـه    فقيـر ( دارد.ن
. برخي از علما فقير و مسـكين را بـر عكـس تعريـف     ضروريات خود را در اختيار دارد

يعني مسكين كسي است كـه نيـازش نسـبت بـه     ، ز همين استكرده اند؛ و قول راجح ني
نمايندگاني هستند كـه رهبـر مسـلمين و يـا     ، گردآورندگان)( فقير كمتر است. مقصود از

رستد. البته كاتب و تقسـيم كننـده ي   ف ميرا براي دريافت زكات نزد مردم  ها آن، نايب او
 وند.  ش ميزكات نيز از زمره ي آنان محسوب 

مؤلفة القلوب) كساني هستند كه تازه به ديـن اسـالم گرويـده انـد و بـه      ( مقصود از 
بردگـان) آزاد كـردن   ( به جلب محبـت نيازمنـد هسـتند. مقصـود از    ، علت ضعف ايماني

د كه برده غالم باشد يـا كنيـز.   كن ميمسلمان است به وسيله ي مال زكات؛ فرقي ن ي برده
 ود. منظـور از شـ  مـي ن مكاتـب نيـز   اين حكم شامل آزادي اسيران و مساعدت بـا غالمـا  

بدهكاران) كساني هستند كه از روي ناچاري و نه از روي معصيت اقدام به وام گـرفتن  (
انند از عهده ي بازپرداخت آن برآيند. خصوصـاً كسـي كـه بـراي     تو ميند و سپس نكن مي

صـرف آن در راه اهللا)  ( ود. مقصـود از شـ  مـي ايجاد آشتي مشروعي مجبور به وام گرفتن 
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مسافر) كسي است كـه از شـهر   ( پرداخت زكات به مجاهدين و مرزبانان است. منظور از
 د.دسترسي ندار و مالش بدور است و به آن

نابراين مبلغـي از مـال زكـات بـه او داده     ب                                                   
 وتمند باشد.ود تا به شهرش برسد؛ اگر چه در شهر خود فردي غني و ثرش مي

م به تفسير بغـوي و  كن مياهي در اين خصوص بيشتر از اين بداني توصيه خو مياگر  
 ابن كثير مراجعه كن.

 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وباهللا التوفيق
                  10/6فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا 

 ] معني فقير و مسكين 4[

زكـات مخصـوص   «قرا و مساكين در قرآن آمده كه اهللا تعالي فرموده است:بيان ف س:
]. اينك از جناب عالي در مورد معنـي فقيـر و مسـكين    60[توبه:»اشدب ميفقرا و مساكين 

يم و اگر شرط است كه به هر كدام از فقير و مسكين بـه انـدازه ي احتيـاج    كن مياستفتاء 
 احتياج فقير نسبت به مسكين چيست؟بفرماييد كه در اينجا مقصود از ، بدهيم
فرق بين فقير ومسكين اين است كه فقير هيچ چيـزي در اختيـار نـدارد و تـوان      ج: 

برآوردن احتياجات روزمره اش را ندارد. مسكين كسي است كه احتياج و نيازمنـدي اش  
نسبت به فقير كمتر است. صحيح ترين قـول در مـورد تعريـف فقيـر و مسـكين همـين       

از علما تعريف اين دو را برعكس گفته اند. به هر يكي از اين دو قشر  اي عدهته است. الب
ود و بيشتر از آن نبايـد  ش ميبه اندازه ي احتياجش به همراه رعايت كردن درآمدش داده 

ردد. گـ  مـي ردد و از اصناف زكات خارج گ ميچون در اين صورت غني ، به او داده شود
 تفاوت محيط زندگي متفاوت است.البته حاجت و نيازمندي بر حسب 

 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وباهللا التوفيق
 10/21فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا 

 ] حكم دادن زكات به گدايان و سؤال كنندگان5[
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كودك با سنين و شكل هاي مختلـف در  ، زن، تعداد زيادي از گدايان اعم از مرد س:
 انسانند. كن ميو مساجد دور مي زنند و دست كمك به سوي مردم دراز  ها آنابخي، بازار

ود كه با اينان چگونه رفتار كنـد؟ آيـا صـدقات و امـوال     ش ميدر برابر اين پديده حيران 
زكات را به اينها بدهيم يا نه؟ لطفاً موضوع را توضيح دهيد! اهللا تعالي به شما جزاي خير 

 عنايت بفرمايد!
ود؛ مشاهده شده كه ش ميين مسئله با مختلف بودن حاالت و افراد متفاوت حكم ا ج:

افرادي ثروتمنـد و   ها آنبلكه در بين ، بسياري از سؤال كنندگان و گدايان نيازمند نيستند
اننـد از آن دسـت   تو مين، ولي از آنجا كه به گدايي عادت نموده اند، ودش ميپولدار ديده 

مند و با نشاطي را ديديد كه دست گدايي بـه سـوي شـما    بكشند؛ پس هرگاه مردان نيرو
د مانند سـاير كـارگران بـه كـار و     نانتو مي ها آنچون ، ند به آنان چيزي ندهيدكن ميدراز 

د. روش شناخت كودكان غير نيازمند بدين شكل است كه اگر با روحيه و نزحمت بپرداز
قرار داده و با حفظ اوراد  ود كه سؤال كردن را عادت خودش ميجرأت سؤال كنند معلوم 

. اما زنان با كثرت تردد و آمـد و شـد در بـازار    ندو دعاهايي در اين كار حرفه اي شده ا
قابل شناسايي هستند. به هر حال اگر معلوم شود كه شخصي گدايي را شغل خود كـرده  

ـ ، و به آن خو گرفته ارزه بـا  فوراً او را گرفتار كرده و به زنجيرش بكشيد و به اداره ي مب
 گدايي معرفي نماييد.

 از گفتار و امالي شيخ ابن جبرين

 ] دادن زكات به يك نفر6[

مـثالً بـه عمـوي خـود جـايز      ، مال زكات به يك نفر از نزديكان ي همهآيا دادن  س: 
 است؟

 در حدود نياز آن فقير جايز است.، آري ج: 
 موصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسل، وباهللا التوفيق

 )10/20( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا
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 ود؟ش مي] آيا زكات يك سازمان به كارمندان آن داده 7[

افـراد فقيـري وجـود دارنـد؛ دادن امـوال      ، در بين كارمندان يك سازمان تجاري س: 
 رد؟دا ميزكاتي سازمان به اين افراد چه حك

اشكالي ندارد كـه از مـال   ، ت باشنداگر اين كارمندان مسلمان و از مستحقين زكا ج: 
ولي نبايد اين مال به عنوان حقـوق يـا   ، زكات به اندازه ي رفع نيازشان به آنان داده شود

كارمزد يا به نيت جلب اخالص و ماندن در كار به آنان داده شود. بهتـر اسـت كـه مـال     
كـه   بـه گونـه اي  ، زكات به صورت مخفيانه يا توسط شخص ديگـري بـه او داده شـود   

احساس نكند اين پول از طرف سازمان و اداره ي كارش بـه او رسـيده و بدينوسـيله از    
 ود.ش ميشبهه نيز دور 

 141ص ، اللؤلؤالمكين، شيخ ابن جبرين

 ] دادن زكات به عنوان كمك هزينه ازدواج 8[

، اهد به خاطر عفيـف شـدن ازدواج كنـد   خو ميآيا پرداخت زكات به جواني كه  س: 
آيا در اين مورد بين كسي كه از سن عادي ازدواج گذشته است و بين كسي جايز است؟ 

كه به سـن بيسـت سـالگي نرسـيده اسـت فرقـي وجـود دارد؟ اگـر قصـد او از ازدواج          
 رسيدگي و خدمت به مادر سالمندش باشد آيا باز هم دادن مال زكات به او جايز است؟

و در آن ، نـاتوان باشـد  اگر شخص مـذكور از تهيـه ي مخـارج متعـارف ازدواج      ج:
 دادن زكات به او جايز است.  ، اسراف نكرده

 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وباهللا التوفيق
 )10/17( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] فضيلت جهاد و صرف زكات و صدقات در راه آن9[

 آل و اصحابش باد!، امبرحمد و ثنا از آن اهللا است و درود و سالم بر پي س:
 -حفظه اهللا تعالي -جناب شيخ محمد بن صالح عثيمين، اما بعد: استاد بزرگوار 

 اهللا و بركاته.. رحمهالسالم عليكم و 



   

 1157 باب هفتم: زكات
 

فلسـطين و اريتـره در راه مبـارزه بـا     ، حركتي كه برادران مسـلمان مـا در افغانسـتان    
عـالي پوشـيده نيسـت. اينهـا     بر جنـاب  ، مسيحيت و صهيونيزم شروع كرده اند، كمونيزم

ند و مسلمانان اين كشورها اقـدام  كن مي و دسيسه همواره بر ضد اسالم و مسلمين نيرنگ
به جهاد عليه آنان مي نمايند. هرچند كه گاهي اين فريضـه تـا مـدتهاي طـوالني تعطيـل      

مگر آنكه اهللا بر او رحم كنـد. شـكي نيسـت    ، رددگ ميود و منجر به ذلت مسلمانان ش مي
نيازمند به تكيه گاهي است كه حتي بودجه ي حكومتها نيز از آن عاجز اسـت.  ، ه جهادك

ذارد كه بهترين طعمه اي گ ميبيوه ها و مهاجريني بر جاي ، يتيمان، همچنين گاهي جهاد
 يرد.  گ مياست كه در اختيار صليبيان قرار 

ن و مبـارزان  اينك سؤال ما از جناب شيخ اين است: آيا جايز است به ايـن مجاهـدي   
 زكات بدهيم؟

 هـا  آنند و در خانواده جانشين كن ميهمچنين فضيلت كساني كه مجاهدين را تجهيز  
 يرند بيان نماييد.گ ميرا به سرپرستي  ها آنشده و يتيمان 

 اهللا تعالي به شما پاداش نيكو بدهد! 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم ج:

 اهللا و بركاته رحمهوعليكم السالم و 

 وعلی آله و صحبه أمجعني، والصلوة والسالم علی نبينا حممد، هللا ربِّ العاملنياحلمد 

ه    بدون شك جهاد با دشمنان اهللا فرض كفايه است و به گفته ي پيامبر اكرم صلَّى اللـَّ

لَّمسآله وو هلَينَامِ « :ع ةُ سَ وَ رْ ـذُ مِ الْ الَ مي و امت اسال )921F1(»ي رفيع اسالم است قله، جهاد« :»إِسْ

جز با جهاد و مبارزه با دشمنان اسالم هرگز به عزت و سرافرازي دسـت پيـدا نخواهنـد    
اديـان چيـره شـده و     ي همهكرد. مسلمانان تا آن لحظه بايد مبارزه كنند كه دين اسالم بر 

دشمنان اسالم تار و مار گردند. بي گمان دشمنان مدت زيادي اسـت كـه بـر مسـلمانان     

                                                            
 "الكبـــري")،نســـائي در3973)،ابـــن ماجـــه (2616)،ترمـــذي (5/234،235،231،237مســـند احمـــد ( -1

) 3548،2408( 2/413،76خوانده است.حاكم  "حسن صحيح"ر را ).امام ترمذي حديث مذكو11394(
 و صححه و وافقه الذهبي.
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ن به گروهها و دسته هاي زيادي تقسيم شده اند و به خـواب  چون مسلمي، مسلط هستند
دشمنان ممالـك  ، غفلت فرو رفته اند و مصالح خويش را فراموش كرده اند. بدين ترتيب

را تبديل نمودند. آنگـاه بـين    ها آناخالق و عقائد ، را به استعمار در آورده ها آنو افكار 
سلمانان دسته دسته شده و يگـانگي را از  آنان عداوت و دشمني ايجاد كردند تا اين كه م

 دست دادند و نيرويشان به تحليل رفت.
اين حيله ها  ي همهو كمونيست ها  نصراني ها، يانآري! دشمنان اسالم اعم از يهود 

را به كار بردند تا مسلمانان ملتي قوي نداشته باشند؛ پس اينك بر حكومت ها و ملت 
به اهميت اين موضوع آگاه باشند و با تمام  هاي امت اسالمي واجب است كه نسبت

قيام  ها آنوجود با دشمنان اهللا تعالي مبارزه نموده و براي نابودي و از بين بردن قدرت 
را ياري  ها آندر مقابل آن اهللا نيز ، نمايند و مطمئن باشند كه اگر دين اهللا را ياري كنند

﴿ است:زيرا اهللا تعالي در كتاب خود فرموده ، خواهد كرد            

         ﴾ :۷[حممد[ 

او نيـز شـما را يـاري نمـوده و گامهايتـان را      ، اي مؤمنان! اگر دين اهللا را ياري كنيد«
 »استوار خواهد كرد

﴿ در جاي ديگر فرموده است:               

                          

                          

               ﴾ :۵۵[النور[ 

وعـده  ، اهللا تعالي به كساني از شما كه ايمان آورده و اعمال شايسته انجـام داده انـد  «
و وارث حكومـت آنـان) در زمـين خواهـد     ، پيشينيان( د كه آنان را قطعاً جايگزينده مي
ظالمان و ياغيان) قبـل از خـود كـرده اسـت.     ( همان گونه كه پيشينيان را جايگزين، كرد

در سـرزمين) پابرجـا و برقـرار    ( حتمـاً ، دپسـند  مـي ن اسالم را كه براي آنان همچنين آئي
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آن ، به امنيت و آرامش مبـدل خواهـد سـاخت    خواهد كرد و نيز خوف و هراس آنان را
 »ردانند.گ ميبدون دغدغه) مرا مي پرستند و چيزي را انبازم ن( چنان كه

﴿ حج فرموده است: ي سورههمچنين اهللا تعالي در        

                              

                       ﴾ :۴۱ – ۴۰[احلج[ 

با دفاع از دين او) او را يـاري دهنـد. اهللا   ( د كساني را كهده ميطعاً اهللا تعالي ياري ق«
وعـده يـاري و پيـروزي داده اسـت)      هـا  آنآن مؤمناني كه اهللا به ( نيرومند و چيره است.

رنـد و زكـات   دا مينماز را برپا ، قدرت بخشيم ها آنكساني هستند كه هرگاه در زمين به 
و سرانجامِ همه كارها به اهللا بر ، مر به معروف و نهي از منكر مي نمايندرا مي پردازند و ا

 »ردد.گ مي
گفتار و عمـل بـه طـور    ، بر دولت ها و ملت هاي اسالمي واجب است كه در عقيده 

حقيقي به دين اهللا برگردند و طبـق شـريعت او حكـم نماينـد و آن را در سـرزمين برپـا       
امروزه مسلمانان در وضعيتي بـه  ، د گردد. بدون شككلمه) او بلن( باشد كه سخن، دارند
متفرق و دسته دسته شده اند. به گونـه   ها آنرند كه بايد بر آن مرثيه خواند؛ چون ب ميسر 

اي كه هر گروهي انتظار آسيب ديدن گروه ديگري را مي كشد. اين بدان خاطر است كه 
ياري رسانند. چنانچه معامله ي آنـان   اهند دين او راخو ميبا اهللا صادقانه نيستند و ن ها آن

رفتند و اهللا تعالي اتحاد كلمه نصيب شان گ مينتيجه ي خوبي  ود قطعاًب ميبا اهللا صادقانه 
 همان گونه كه اين مهم در ابتداي اين امت حاصل شد.، رمودف مي

تأثير بسزايي در بين مردم ستمديده ي ، بدون شك جهادي كه در افغانستان پيش آمد 
شاء اهللا در ديگر كشـورهاي سـتمديده نيـز چنـين      طين و اريتره به وجود آورد و انفلس

، نصرت و پيروزي از آنِ مسلمين خواهد شـد ، تأثيري به وجود خواهد آورد و به زودي
 به شرط آنكه به گونه اي جهاد كنند كه مطابق رضاي اهللا باشد.
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 ﴿ امري مسلّم و منصوص است.، صرف زكات در راه جهاد      

                            

                   ﴾ :۶۰[التوبة[ 

 كساني كه جلب محبتشان، گردآورندگان آن، بيچارگان، مخصوص مستمندانزكات «
پرداخـت بـدهي   ، ود. آزادي بنـدگان شـ  مـي براي پذيرش و تقويت اسالم چشم داشته) (

مسـافران در مانـده و   ( صرف آن در راه تقويت آئـين اهللا و وامانـدگان در راه  ، بدهكاران
ريضه ي مهم الهي است و اهللا دانا و حكـيم  اشد. اين يك فب ميدور افتاده از مال و خانه) 

 »است
ولـي  ، پس صرف زكات در راه جهاد و مبارزه با كفار يكي از مصارف زكـات اسـت  

اين بدان معني نيست كه شما مال زكات خود را تنها بـه ايـن صـنف بدهيـد و از سـاير      
رداخـت  بي تفاوت باشيد. همان طور كه نبايد مجاهدين را به هنگـام پ  اصناف و گروهها

چون ، مال زكات فراموش كرد؛ بلكه زكات بايستي بين تمام اصناف مستحق تقسيم شود
اند بين تو ميعاقل  انسانفقرا و بيچارگان نيز اجتياج به برطرف ساختن فقر خود دارند و 

مجاهدين و ساير اصناف) جمع كند و عقلـش را در پرتـوي كتـاب و سـنت     ( اين و آن
 داور قرار دهد.

به مسئله احسان و نيكي ، خارج از موضوع زكات واجب انسانماند كه ناگفته ن 
كردن در راه اهللا اهميت دهد؛ زيرا كسي كه مجاهدي را تجهيز نمايد مثل اين است كه 

مانند اين ، خودش جهاد كرده و كسي كه جانشين يك مجاهد در خانواده ي او شود
كديگر بر كارهاي نيك امري است كه همچون او به جهاد رفته است. ياري رساندن ي

﴿ واجب است كه اهللا تعالي نيز به آن دستور داده است:         ﴾

  ]۲[املائدة: 
 »بر نيكي و پرهيزگاري همديگر را ياوري كنيد«
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پس شايسته نيست كه مردم تنها زكات واجب را به مجاهدين بدهند و از تبرعـات و  
چون مردم بر بخل ورزي عادت كرده اند و چنانچه ، ت نسبت به آنان غافل شونداحسانا

تنها راه كمك به مجاهدين پرداخت زكات واجب به آنان باشد در ايـن صـورت هرگـاه    
در عملكرد مجاهدين سستي و فتـور پـيش خواهـد آمـد. بنـابراين      ، زكاتي در كار نباشد

م بـا احسـانات و صـدقات در ايـن راه     شايسته است كه همه ي مردم با مال زكات و هـ 
تا بدينوسيله دروازه هاي خير و نيكـي در جلـوي   ، كمك كنند و مجاهدين را آماده كنند

 ثروتمندان همواره باز باشد و به اين طريق حماسه جهاد در راه اهللا برقرار باشد.
 )18/403( مجموع فتاوي و رسائل، شيخ ابن عثيمين

 چچن و ساير مجاهدين ] دادن زكات به مبارزان 10[

 جناب شيخ محمد بن صالح عثيمين   س:
 اهللا و بركاته رحمهالسالم عليكم و 

اما بعد: بر جناب عالي پوشيده نيست كه چه حوادثي در شهرهاي اسـالمي قفقـاز و    
كشـتار و فـراري دادن   ، سركوبي مسلمانان، د؟ جنگ بر ضد اسالمده ميخود چچن رخ 

و كودكان از جمله حوادثي است كه با حمالت بي رحمانه بر  زنان، سالمندان، شهروندان
 ي اين مملكت در حال رخ دادن است.ها آنمدارس و بيمارست، شهرها، روستاها

بفرماييد كه صرف اموال زكات و صدقات براي مسلمانان آنجا و ياري رسـاندن بـه    
 م را ياري دهد!رد؟ اهللا تعالي به وسيله ي شما اسالدا ميآنان با مال و جان چه حك

صرف زكات در شهرهاي قفقاز و خصوصاً در چچن جايز است و امـوال زكـات    ج:
جـايز   ها آنبه مجاهدين و مستمندان آنجا داده شود. البته دادن صدقات به طريق اولي به 

اهم كه مشكالت و مصائب برادران ما را در چچن و ساير بالد خو مياست. از اهللا تعالي 
زد و مكر دشمنان را بـه خودشـان برگردانـد و مسـلمانان را در هـر      مسلمين برطرف سا

 مكاني پيروز بگرداند؛ بي گمان كه او بر هر چيزي توانا است.
 26/7/1420تاريخ: )18/401( مجموع فتاوي و رسائل، شيخ ابن عثيمين
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 ] فرستادن زكات براي اسير مسلمان 11[

 سلمان جايز است؟آيا فرستادن مال زكات جهت آزاد كردن اسير م س:

دادن زكات بخاطر آزاد كردن اسير از اسارت و خرج و نفقـه دادن بـه او از مـال     ج:
 در صورتي كه نياز داشته باشد).( زكات جايز است

 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وباهللا التوفيق
 )10/32( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

اند مقداري از آن تو مي، راي اخراج مال زكات وكيل ديگران است] آيا كسي كه ب12[
 مال را براي خود بردارد؟

ذارنـد و او را  گ مـي از مردم اموال زكات و صدقات خود را نزد شخصي  اي عده س:
زكات مالشـان را   ها آناهند كه به وكالت از خو ميند و سپس از او ده ميامين خود قرار 

انـد  تو مـي آيا ، پرداخت كند.حال اين شخص اگر نيازمند باشدجدا نموده و به مستحقان 
براي خود مصرف كند؟ با علم بـه  ، مقداري از آن مال را در مواردي چون مهريه ازدواج

اجازه  ها آناشد. اگر جايز است بايد از ب مياينكه شخص مذكور پيشنماز مسجد آن مردم 
 بگيرد يا نه؟

برساند كه بخاطر پرداخـت   ها آنه بگيرد و به اطالع اجاز ها آنبه نظر بنده بايد از  ج:
مهريه به مال زكات نياز دارم و مجبور به ازدواج هسـتم. مصـرف زكـات در ايـن گونـه      

اند بدون اجازه ي مؤكلين خود چيـزي از آن مـال را   تو ميموارد جايز است. ولي وكيل ن
ن كرده اند كه حتماً مالشـان را  او را امين خود قرار داده و به او اطمينا ها آنچون ، بردارد

 به حساب آورد. ها آناند. پس نبايد خود را در زمره ي رس ميبه مستحقين و مستمندان 
 142اللؤلؤالمكين ص ، شيخ ابن جبرين

 ان مخارج و هزينه هاي دفتر توزيع زكات را از مال زكات پرداخت نمود؟تو مي] آيا 13[

ا در اختيـار داريـم و سـاالنه امـوال زكـاتيِ      از كاالهاي تجاري ر اي مجموعهما  س: 
د و ما اين اموال را بدون محكم كاري و شـناخت از حـاالت   آي ميزيادي از آن به دست 
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يم؛ يكي از برادران به تأسـيس دفتـري خيريـه مشـوره     كن ميزكات در بين ناداران تقسيم 
ـ      ، داد ان و بررسـي  به اين معني كه اين امـوال در آنجـا گـردآوري شـود و پـس از اطمين

د كـه يـك نفـر مـدير و     كن ميبه آنان تحويل شود. براي دفتر ايجاب ، پيرامون مستحقين
تا بتواند به شكل مطلـوبي بـه وظـايفش عمـل     ، تعدادي كاركن و گردآورنده داشته باشد

 نمايد.
مخارج و هزينه هاي مصـرفيِ دفتـر خيريـه را از امـوال زكـات پرداخـت        ي همهما  
هزينـه  ، تجهيزات الزم، اجاره ي ساختمان دفتر، ون: حقوق كاركنانمخارجي چ، يمكن مي

تلفن و لوازم ديگري كه جهت راه انـدازي دفتـر   ، برق، مانند كاغذ، هاي روزانه ي اداري
 الزم است. سؤال اين است كه آيا عملكرد ما پيرامون اين اموال درست است؟

از مستحقين آن را گردآورندگان اهللا تعالي اقشار زكات را بيان نموده است. يكي  ج: 
كـاركن  ، احتياج به مدير، اگر توزيع زكات، و نگهدارندگان آن عنوان كرده است. بنابراين

از مـال   هـا  آنجايز است كه حقـوق  ، و جستجوگر در مورد مستحقين زكات داشته باشد
 دفتر خيريه و نيازهـاي تجهيزاتـي   ي آيهزكات پرداخت شود. همچنين جايز است كه كر

چون اين كار ، بهاي برق و تلفن و امثال آن از مال زكات پرداخت شود، آن از قبيل كاغذ
يرد و اين گ ميبا محكم كاري و عالقه برجمع آوري زكات و توزيع آن بين ناداران انجام 

 ند.كن ميود كه كساني كه مستحق دريافت زكات نيستند به آن دست پيدا نش ميامر باعث 
 2/11/1423در مورخه:  ،ابن جبرين فتوا با امضاي شيخ

 از شيخ ابن عثيمين)( ي دعوتگر اسالميها آن] حكم دادن زكات به سازم14[

انيم و در آنجـا كسـي مسـتحق مـال     خو ميدر كشورهاي غير اسالمي درس ، ما س: 
ان مال زكـات را بـراي   تو مياشد؛ بفرماييد ما چه كار كنيم؟ آيا ب ميزكات يا زكات فطر ن

 اكزي اسالمي كه تصميم به تأسيس آن گرفته شده است مصرف كرد؟مصالح مر
به اين صورت كه شما كسي را از طرف خـود وكيـل   ، حل اين مشكل ساده است ج:

كنيد تا زكات دارايي شما را در مملكت اصلي خودتان يا در شهري ديگر پرداخت كنـد.  
ين مورد از مصـارف  چون ا، البته مصرف زكات براي تأسيس مراكز اسالمي جايز نيست
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اشد. همان طـور  ب ميفي سبيل اهللا) تنها جهاد در راه اهللا ( اشد؛ زيرا مقصود ازب ميزكات ن
مقصـود ازآن  ، آن گونه كه متأخرين گفته اند كه جمهور علما همين مطلب را گفته اند و

فايـده ي  ، في سـبيل اهللا) عمـوم مصـالح بـود    ( چون اگر مقصود از، عموم مصالح نيست
 د.ش ميانما الصدقات....) ضايع ( ي آيهزكات در اصناف هشت گانه ي موجود در  حصرِ

 )18/317( مجموعه فتاوي و رسائل، شيخ ابن عثيمين

 از انجمن دايمي)( ي دعوتگرِ اسالميها آن) حكم دادن زكات به سازم15[

آيا دادن زكات به اتحاديه ي طالب مسلمين جايز است تا آن را در راه دعـوت   س: 
به سوي اهللا مصرف كنند. خواهشمندم به اين اسـتفتاء پاسـخ بدهيـد. اهللا تعـالي شـما را      

 موفق بگرداند.
سابقاً بيان شد كه هيأت كبار علماي عربستان سعودي اين موضوع را مورد بحث  ج: 

ـ  مـي و بررسي قرار داده و طي گزارشي حكم آن را صادر كرده است. اينك انجمن داي ه ب
 د:كن مياسخ بسنده بيان مضمون آن پ

في سبيل اهللا) آگـاهي  ( انجمن دايمي پس از آن كه از اقوال علما درباره ي مقصود از
فـي سـبيل اهللا) را بـه    ( يافت و داليل هر قولي را مطالعه نمـود و داليـل كسـاني را كـه    

مجاهدين و تجهيزات جهادي تفسير نموده اند. همچنين ادلّه ي كساني را كه اين جملـه  
پخش ، نشر و فراگيري علم، پل، بلكه ساختن مسجد، ر به مجاهدين نكرده اندرا محصو

اين داليل را  ي همه، دعوتگران در مناطق و ديگر كارهاي نيك را در آن داخل نموده اند
، مورد مناقشه و بررسي قرار داد؛ نتيجتاً اعضاي انجمن به قول جمهور علمـاي مفسـرين  

في سـبيل اهللا) مجاهـديني هسـتند كـه     ( د كه مقصود ازمحدثين و فقها فتوا دادند و گفتن
مي روند. اگر صنف مجاهدين وجود نداشته باشد آنگاه بايد زكات را  داوطلبانه به جهاد

، در ساير اصناف خرج كرد. ولي مصرف آن در تسهيالت عمومي از قبيل: بنـاي مسـجد  
 ي آيـه گانه اي كه در پل و مانند اينها جايز نيست؛ مگر آن كه هيچ يك از اصناف هشت 

 مصارف زكات منصوص هستند وجود نداشته باشند.
 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وباهللا التوفيق
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 )47، 10/48( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 در راه دعوت به سوي اهللا ، ] نظريه اي درباره ي جواز صرف مال زكات16[

نقش مهمي در دعـوت بـه سـوي اهللا    ، كتاب و نوارهاي اسالمياز آنجا كه نشر  س: 
تشريح عبـادات شـرعي تشـويق بـر رعايـت آداب و امـر بـه        ، دارد و در تصحيح عقيده

آيا جايز اسـت كـه امـوال زكـات را در نشـر      ، معروف و نهي از منكر تأثير بسزايي دارد
 كتابها و نوارهاي اسالمي مصرف كنيم؟

ن مسئله را مورد مناقشه قرار داده و آي ميمجمع فقهي اسال با توجه به اين كه مجلس 
 گزارش آن را به شرح ذيل صادر نموده است:

 و بعد: ..احلمد هللا رب العاملني و الصالة و السالم علی نبينا و علی آله و صحبه أمجعني 

در  8/5/1405تـا   27/4/1405مجمع فقه اسالمي در هشتمين گردهمايي كه از تاريخ 
و فـي سـبيل اهللا) و   ( ي آيـه مكرمه برگزار شد. پس از مطالعه و بررسـيِ مـدلول   مكه ي 

 روشن گرديد كه علما در اين مسئله دو فتوا دارند:، مناقشه و بحث آرا و نظرات
في سبيل اهللا) بر مجاهدين ومبارزين راه حق و همين اسـت  ( يكي محدوديت معني 

في سبيل اهللا) را بـر مجاهـدان و مبـارزان    ( سهمِ، فتواي جمهور علما. طرفداران اين فتوا
 ند.كن ميراه اهللا تعالي محدود 

جنبـه هـاي نيـك و تسـهيالت      ي همهفي سبيل اهللا) شامل ( فتواي دوم اين است كه 
و بـاز نمـودن    هـا  آنكاروانسرا و نگهـداري  ، مدرسه، ر مسلمانان از قبيل: مسجدب ميعمو

ردد. گـ  ميكه سود آن به دين و مسلمانان بر راهها و جاده هاي مسدود و هر كار ديگري 
اين فتواي اندكي از علماي پيشين است؛ البته عده ي زيادي از علماي متأخر بدان راضي 

پـس از مناقشـه و بررسـي داليـل     ، گشته و آن را اختيار كرده اند. مجمـع فقهـي اسـالم   
 فتواي دوم را با توجه به نظرات ذيل تثبيت كرد:، فريقين



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1166 
  
فتواي جمعي از علماي مسلمين است و در پاره اي از ، ن كه فتواي دومنظر به اي  -1

﴿ ود. مانند:ش ميآيات قرآن و احاديث نبوي نيز همين امر استنباط     

                        ﴾ :۲۶۲[البقرة[ 

ذارند و گ ميند و به دنبال آن منتي نكن ميرايي خود را در راه اهللا صرف كساني كه دا«
 »اجرشان نزد پروردگارشان است، انندرس ميآزاري ن

زنـش  ، مـاده شـتري را در راه اهللا مقـرر كـرده بـود     ، در ابوداود آمده است كه مردي 

ا فإن احلج يف س[ پيامبر به آن زن گفت، است به حج برودخو مي بِيهَ كَ  بيل اهللا] اِرْ

 )922F1(»ودش ميفي سبيل اهللا) شامل حج نيز ( چون، سوار آن شتر بشو«
اعالي كلمة اهللا و نشـر ديـن اسـت بـه     ، نظر به اين كه: هدف از جهاد تسليحاتي  -2

بنـابراين هـم   ، وسيله آماده كردن دعوتگران و همكاري با آنان براي اداي وظيفه ي شـان 
هر دو اسم جهاد دارند؛ به دليل اين كه امـام  ، جهاد مسلحانه و هم جهاد به شكل دعوت

هرَضي احمد و نسائي همراه با تصحيح حاكم از انس رسـول   روايت كرده اند كـه  عنْه اللـَّ

وا « فرمـوده اسـت:   وسلَّماهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله  ـدُ اهِ ــجَ مْ الْ ـكُ سِ نْفُ أَ مْ وَ الِكُ وَ أَمْ كِنيَ بـِ ِ رشْ مُ

ـوَ  مْ الْ نَتِكُ  )923F2(»سِ

 »يتان با مشركين جهاد كنيدها آنجان و زب، با مشركين به وسيله ي مال«
مسيحيان و ديگر دشمنان اسالم در حال مبارزه ، با توجه به اين كه: ملحدين يهود  -3

فكري و عقيدتي با مسلمانان هستند و كساني وجود دارند كه اين دشـمنان را بـا كمـك    

                                                            
) حـاكم  1779( 1/484)؛ حـاكم  12911)، طبراني در الكبير (3077)، صحيح ابن خزيمه (1990ابوداود ( -1

 "االرواء") آلباني آن را صـحيح دانسـته اسـت    11699آن را صحيح دانسته است، البيهقي در الكبري  (
 )1587شماره  (

ــد ( -2 ــوداود  (3/251،153،124احم ــائي (2504)، اب ــي (3096)، نس ــان ( 2431)، دارم ــن حب  ،)4708)، اب
) حاكم آن را صحيح دانسته است و ذهبـي بـا آن موافـق اسـت. آلبـاني در تخـريج       2427( 2/81حاكم

 3821شماره  ةآن را صحيح دانسته است.المشكا ةاحاديث مشكا
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مقابله  ها آنابراين بر مسلمانان واحب است كه با ند. بنكن ميهاي مادي و معنوي حمايت 
با اسالم مي جنگند؛ مسلمانان نيز همان حربـه را   ها آنبه مثل كنند و با همان سالحي كه 

 !بكار گيرند و بلكه كوبنده تر از آن را
راي جنـگ هـاي فيزيكـي وزارت مخصوصـي     ب ميبا توجه به اين كه: هر كشور اسال

ا بـراي   شـ  ميولتي سهم بخصوصي به آن اختصاص داده دارد و در بودجه ي هر د ود. امـ
ود و هيچ مساعدت ش ميجهاد دعوتي هيچ سهمي در بودجه ي دولت ها در نظر گرفته ن

 ردد.گ ميو كمكي به دعوتگران اعمال ن
فـي  ( اثبات نمود كه، مجلس مجمع فقهي با اكثريت مطلق، با توجه به نظرات مذكور

دينِ اهللا و مواردي كه در مسير كمك به دعوت باشد را شامل سبيل اهللا) دعوت به سوي 
 ود.ش مي

در اينجا مسئله ي مهـم ديگـري وجـود    ( اما شيخ محمد ابراهيم آل شيخ گفته است: 
دارد كه صرف زكات در آن جايز است و آن فراهم كردن نيروي مـالي بـراي دعـوتگران    

 م است.)سبيل اهللا) و پاسخ به دشمنان اسال( راه اهللا تعالي
 اميدواريم اين مسئله ي مهم را با تفصيل بيان كنيد.

اشد و ب ميفتوايي صحيح و سخن منطقي ، فتواي اين علماي مشهور، به نظر بنده ج:
است  در آن رعايت حال مسلمين و تقويت دعوتگران و مبلِّغان شده است و اين عاملي

سبيل اهللا) راهي است كه ( ليبراي نشر دين و نابودي مشركان. بدون شك راه اهللا تعا
همان ، ودش مياند؛ سبيل مفرد است و به سبل جمع بسته رس مي تعالىرا به او  انسان

﴿ گونه كه اهللا تعالي فرموده است                 ﴾

  ]۱۶[املائدة: 
د كـه جويـاي   كنـ  مـي ن و امـان هـدايت   كتاب) كساني را به راه هـاي امـ  ( اهللا با آن«

 »خوشنودي او باشند
را به وسيله اين كتاب به راههـاي امـن و سـالم كـه منجـر بـه        انسانيعني: اهللا تعالي 

د.پس هر عمل نيكي كه موجـب تقـرب بـه سـوي اهللا     كن ميوند هدايت ش ميسالمتي او 
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بـه   انسـان دن تعالي شود و موجب رضاي اهللا تعالي شود و موجب رضـايت اهللا و رسـي  
به وسيله ي آن  ها انساناست. چون اهللا تعالي دوست دارد كه  تعالىراه اهللا ، بهشت گردد

 خشد.ب ميعمل خود را به او نزديك بگردانند. به همين سبب به او ثواب و كرامت 
اشخاصي را نام برد كه به علت نيازمندي ، مصارف زكات ي آيهاهللا تعالي در ، بنابراين

مسافر و... اينها ، مؤلفة القلوب، تحق دريافت زكات هستند: از قبيل فقيربخصوصي مس
ند. اهللا كن ميكساني هستند كه مال زكات را بنا بر مصلحت و نياز پيش آمده دريافت 

و في سبيل اهللا) به ( تعالي سپس جهات ديگر استحقاق زكات را با آوردن جمله ي
 ست كه اهللا تعالي هجرت را نيز در شمارصورت مجمل بيان نموده است. اين در حالي ا

 ﴿ آنجا كه فرموده است:، في سبيل اهللا) قرار داده(           

           ﴾ :۱۰۰[النساء[  

 .»يندب ميسرزمين هاي فراخ و آزاديِ فراوان ، كسي كه در راه اهللا هجرت كند«
ترديـد مفسـدان و ملحـدان و    ، بيان خوبيهاي دين، شكي نيست كه مصلحت دعوت 

بخشي از نصـرت اهللا و دينـي اسـت كـه     ، پاسخ گويي به شبهه افكنيهاي كفار و منافقين
همان ديني كه حق تعـالي پـذيرش آن را بـر بشـريت فـرض      ، مورد پسند او تعالي است

 نموده است.
ات و صدقات خود بـر دعـوتگران و مصـلحان    چنانچه كسي يافت نشود كه با تبرع 

 هـا  آندر اين صورت صـرف زكـات مفروضـه بـر     ، را به پيش برد ها آنانفاق كند و كار 
د. چـه بسـا دادن زكـات بـه     كنـ  مـي چون مصلحت همين امر را اقتضـا  ، ودش ميواجب 

ود كـه در آيـه ذكـر    شـ  مـي دعوتگران و مصلحان مهمتر از دادن آن به برخي از كسـاني  
انند صبر كنند. بايد در تو ميچون اينها ، مؤلفة القلوب و مسافر، مانند مكاتب، ده اندگردي

نظر داشت كه نياز اين اقشار همچون ترديد دشمنان اسالم و مبارزه نمودن با مفسدين و 
چاپ مجالت و كتب ديني و پخش نوارهاي اسالمي ، منافقين و همچنين مانند نشر علم

چون اينها مصالحي است كه بيان حقيقت و اهـداف اسـالم و   اشد؛ ب ميمهم و ضروري ن
د. كن ميود را تضمين ش ميوارد  و كوته فكران همچنين پاسخ به شبهاتي كه بر كم بينشان
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از همين رهگذر است كه هرگاه دروازه تبرعات و صدقات بر اين گونه مصـالح متوقـف   
 را با زكات واجب تأمين نمود. ها آنجايز است كه ، شود

 تهيه: علي ابولوز 137ص ، فتاواي زكات، يخ ابن جبرينش

 ] حكم دادن زكات به بني هاشم 17[

 آيا پرداخت زكات و صدقه به بني هاشم جايز است؟ س:

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآلـه   صدقه بايد گفت كه در حديث صحيح از ي بارهدر ج:

 لَّمسدٍ  ها نآ« :ثابت شده كه ايشان فرموده اندو َمَّ لِ حمُ ِلُّ آلِ    )924F1(»الَ حتَ

 »جايز نيست وسلَّممحمد صلَّى اللَّه علَيه وآله  صدقه براي آل«
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم ؛ همان بني هاشم هستند. ليكن آيا اين حكـم   آل

دو را شامل  زكات) است يا اينكه صدقه واجب و تطوع هر( مخصوص صدقه ي واجب
 ود؟ علما در اين موضوع دو فتوا دارند:ش مي

برخي از علما گفته اند: كه براي هاشمي جايز است كه از يك هاشمي ديگـر زكـات   
(ديگر از علما گفته اند اي عدهدريافت نمايد. 

925F

كه اگر چنانچه از مال خمس به آنان داده  )2
ضـروريات خـود را برطـرف     تـا احتياجـات و  ، جايز است كه مال زكات بگيرنـد ، نشود

 سازند و اين بهتر از اين است كه دست گدايي به سوي مردم دراز كنند.
 16/6/1409نوشته ي محمد صالح عثيمين در تاريخ 

 )314( ف، )18/427( مجموع فتاوي و رسائل، شيخ ابن عثيمين

 ] حكم پرداخت بدهي مرده از مال زكات 18[

ود؟ پرداخت آن با مال زكـات  ش مين پرداخت آيا بدهي بدهكاران بعد از مرگشا س:
 چگونه است؟

                                                            
 )1072مسلم  ( -1
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، ودشـ  ميبدهي بدهكار بعد از مرگ او از مال زكات پرداخت ن، طبق قول جمهور ج:
926Fبلكه ابوعبيد و ابن عبدالبر براي عدم جواز اين مسئله ادعاي اجماع نمـوده انـد.  

لـيكن   1
آن را  اي عدهبلكه ، اندادعاي اجماع درست نيست و علما روي اين حكم اجماع ننموده 

ولي فتوايشان از نظر من مرجوح اسـت و راجـح همـان قـول جمهـور      ، جايز دانسته اند
علماست. دليل رجحان قول جمهور از ديدگاه سنت اين است كه به اثبات نرسيده است 

كـرده  وام بدهكاران را از مـال زكـات پرداخـت     وسلَّمرسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله  كه
لَّم  رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله  نزد، باشد. هنگامي كه ميت سـايشـان  ، دشـ  مـي آورده و

نٌ « نخست مي پرسيد: يْ يْهِ دَ لَ لْ عَ اگـر در جـواب ايشـان آري    » آيا بر او بدهي است؟« :»هَ

(اندخو ميدند و گرنه بر او نماز كر ميايشان از خواندن نماز بر او خودداري ، فتندگ مي
927F

2(. 
 ،ولي هنگامي كه دروازه هاي فتوحات برايشان گشوده شد و ثـروت فـراوان گشـت    

بـدهي هـاي بـدهكاران مـرده را از بيـت المـال ادا       وسلَّم رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله 
ه وآلـه  رسول اهللا صلَّى اللَّه علَي . چنانچه اداي ديون مرده از زكات جايز بود حتماًنمود مي

لَّمسچون زكات قبل از فتوحات فرض شده بود؛ اين از جهت ، ددا مياين كار را انجام  و
 نقل بود.  

، اما از جهت عقل و منطق: اگر پرداخت ديون مـرده را از مـال زكـات جـايز بـدانيم      
ود و مردم وامهـاي بسـتگان و نزديكـان    ش ميقطعاً مال زكات صرف بدهي هاي مردگان 

ند و مردم زنـده از اداي وام هايشـان محـروم خواهنـد     كن ميا اين مال پرداخت خود را ب
شد. اين در حالي است كه اداي وامهاي زنده و لو با صـدقه ي غيـر واجـب از اهميـت     

زيرا فرد زنده اگر بدهكار باشد احساس ذلت و رنج مي نمايـد  ، بيشتري برخوردار است
حتمـاً اهللا  ، پرداخـت آن قـرض گرفتـه اسـت    و مرده اگر در حيات خود مالي را به نيت 
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ـنْ « تعالي اسباب اداي آن را فراهم خواهد كرد. همان طور كه در حديث آمـده اسـت:   مَ

 َّا أَد هَ اءَ يدُ أَدَ رِ الَ النَّاسِ يُ وَ ذَ أَمْ هُ  اللَّـهُ أَخَ فَ لَ تْ ا أَ هَ فَ يدُ إِتْالَ رِ ذَ يُ نْ أَخَ مَ نْهُ وَ  )928F1(»اللَّـهُ عَ

اهللا تعـالي وامـش را   ، كنـد و نيـت اداي آن را داشـته باشـد     هركس مـالي را قـرض  «
اهللا تعـالي آن را تلـف خواهـد    ، پرداخت خواهد كرد. ولي اگر قصدش اتـالف آن باشـد  

 »نمود
عملـش پسـنديده و قابـل    ، و هر كسي كه وام ميت را از صدقه ي غير واجب ادا كند

 ستايش است.
  )283( ف، )18/277( مجموع فتاوي و رسائل، شيخ ابن عثيمين

 ] حكم گذشت از وام به نيت زكات19[

 زكات جايز است؟ ي اراده: آيا عفو بدهي از بدهكار به 1س

  ﴿ چون اهللا تعالي فرموده است:، : اين كار جايز نيست1ج      

        ﴾ :نان زكات بگير تا بدينوسيله پيامبر!) از اموال آ اي(« ]۱۰۳[التوبة

 »رذائل) پاك داري( را از ها آن
شخصي كه مـال زكـات از او گرفتـه    ( گرفتن) مستلزم اين است كه مأخوذ منه( اخذ

 ود) آن را در جايي صرف نمايد.ش مي

ـمْ أَنَّ « در اين زمينه فرموده اسـت:  صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم پيامبر اكرم  هُ لِمْ  اللَّــهَ  أَعْ

مْ  ائِهِ رَ قَ ىلَ فُ دُّ عَ رَ تُ مْ وَ نِيَائِهِ نْ أَغْ ذُ مِ خَ مْ تُؤْ اهلِِ وَ ةً يفِ أَمْ قَ دَ مْ صَ يْهِ لَ َضَ عَ   )929F2(»افْرتَ

واجب نموده است  ها آنرا با خبر كن كه اهللا تعالي زكات را بر اموال  ها آنسپس «... 
 »ودش ميداده  ها آنود و به فقراي ش ميواين زكات از ثروتمندان گرفته 
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اخذ ، اخذ و برگرداندن آن ضروري است و در معاف كردن وام، پس در مسئله زكات
ود. دليل ديگري براي عدم جواز اين كار اين اسـت كـه چـون    ش ميو برگرداندن يافت ن

معني ايـن  ، وام را از بدهكارش معاف كند و آن را به حساب زكات بگذارد انسانهرگاه 
مذكور به جاي مال طيب و نيكو؛ مال پسـت و بـي ارزش را    ود كه شخصش ميكار اين 

به عنوان زكات داده است. و آنچه مسلم است اين است كه وامي كه بر ذمـه ي ديگـري   
از اين جهت دين همچون عـين متصـور   ، ودش ميود و گاهي نش مياست گاهي پرداخت 

ـ ، اشـد ب مياز عين  تر پاييننيست و به علت اين كه از لحاظ ارزش  ابراين عفـو آن بـه   بن
 عنوان زكات جايز نيست.  

﴿ اهللا تعالي فرموده است:                   

     ﴾ :۲۶۷[البقرة[  

... و به سراغ چيزهاي بي ارزش نرويد تا از آن ببخشيد؛ در حـالي كـه خـود شـما     «
 »آن چيزها را دريافت كنيد مگر با اغماض و چشم پوشي در آن..حاضريد 

 اينك به يك مثال از سؤالي كه پرسيديد توجه كنيد:
ي مال زكاتش ده هزار ريال است و از شخص فقيري ده هزار ريـال طلـب   انسانمثالً؛ 

تـو  ويد: آن ده هـزار ريـال را بـه    گ مينزد آن فقير مي رود و به او  انساناين ، دارد. حال
وييم: عفو اين بدهي به جاي زكـات جـايز   گ مياشد. ب ميبخشيده ام و اين زكات امسالم 

ذرنـد.  گ مينيست. در اين مسئله بسياري از مردم به خطا مي روند و ناآگاهانه از كنار آن 
بـدون هـيچ   ، شيخ االسالم ابن تيميه رحمه اهللا گفته است: إسقاط بدهي به عنوان زكـات 

   )930F1(.اختالفي جايز نيست
 )285( ف -)18/377( مجموعه فتاوي و رسائل، شيخ ابن عثيمين

د. اين شـخص پـس از مـدتي    ده مي: شخصي به يك نفر فقير مبلغي پول قرض 2س
اند آن را بـه او پرداخـت نمايـد؛ آيـا     تو ميولي فقير ن، دكن ميپولش را از آن فقير مطالبه 
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را زكـات مـال خـود حسـاب     جايز است كه اين شخص از آن مبلغ گذشت نمايد و آن 
 كند؟
چون او پس از گرفتن آن نااميـد شـده   ، مال زكات حساب كند، : نبايد اين مال را2ج

پول طلب كند. چنانچه ، است. ليكن طلبكار اجازه دارد كه براي بدهكارش از ثروتمندان
انـد آن را بـه جـاي وام خـود بـردارد.      تو مـي ، تبرعات و پول زكات براي او جمع نمـود 

اند پول خود را به صورت نقدي به بدهكار خود بپردازد. سپس اگر خـود  تو ميين همچن
جـايز اسـت و ايـن    ، بدهكار اين مبلغ را به طلبكار به عنوان پرداخت بـدهي بازگردانـد  

 اند آن را بردارد.تو ميطلبكار 
 هـ ق 14/10/1423در تاريخ: ، از قول و امالي ايشان، شيخ ابن جبرين

 ات به افراد بي نماز] حكم دادن زك20[

بـا علـم بـه    ، : آيا جايز است كه مبلغي از پول را به عنوان زكات به مادرم بـدهم 1س
 اينكه مادرم در وضعيت خوبي قرار دارد؟

ولـي زيـاد اهـل نمـاز نيسـت. آيـا       ، اند كار كندتو ميهمچنين برادر مجرّدي دارم كه 
توضيح بدهيـد. اهللا شـما را حفاظـت    انم مقداري از مال زكاتم را به او بدهم؟ لطفاً تو مي

 كند؟
چـون پـدر و مـادر از    ، : جايز نيست كه چيزي از مال زكات را به مادرت بـدهي 2ج

هرچند كه مادرت به علت انفاق پدرت بر او از انفاق تو بي نيـاز  ، مصارف زكات نيستند
 است.

كـه بـه   جايز نيست ، اما صرف زكات به برادرت: مادامي كه برادرت تارك نماز است
زيرا نماز پس از شهادتين بزرگترين ركن اسالم است و ترك آن به طور ، او زكات بدهي

انـد بـه كسـب و كـار     تو مـي عمدي كفر اكبر است و در عين حـال او نيرومنـد اسـت و    
، آن وقت پدرش بايد بـر او انفـاق نمايـد   ، بپردازد. هرگاه نيازي به انفاق برايش پيش آيد

در صورتي كه توان انفاق را داشته باشـد). اهللا تعـالي   ( است چون او مسئول نفقه پسرش



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1174 
  

برادرت را هدايت و به سوي حـق رهنمـون بگردانـد و او را از شـرّ نفـس و شـيطان و       
 دوستان بد نجات دهد!

 )61( ص، جمع و تهيه: محمد المسند، فتاواي زكات، شيخ ابن باز

 ] حكم دادن زكات به كافر 21[

كافر و مشرك كه هيچ  ي آيهيه ي گوشت قرباني به همسآيا مصرف زكات و هد س: 
 جايز است؟، قرابتي با شما ندارد

در آنجا كه فرموده ، توبه بيان كرده است ي سورهاهللا تعالي موارد زكات را در  ج:

 ﴿ است:                          

              ﴾ :۶۰[التوبة[ 

كسـاني كـه جلـب    ، گـرد آورنـدگان آن  ، بيچارگـان ، زكات مخصـوص مسـتمندان  «
صرف ، پرداخت بدهي بدهكاران، آزادي بردگان، ودش ميبراي پذيرش اسالم) ( محبتشان

 »ين) اهللا و مسافرانتقويت د( در راه
هرضي هنگامي كه معاذ  وسلَّمرسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله  همچنين را به  عنْه اللـَّ

مْ بِأَنَّ « به او گفت:، سوي يمن رهسپار كرد هُ مْ  اللَّـهَ أَخربِ يْهِ لَ ضَ عَ ةً  -املسلمني-فَرَ قَ دَ صَ

دُّ  رَ تُ مْ وَ نِيَائِهِ نْ أَغْ ذُ مِ خَ مْ  تُؤْ ائِهِ رَ قَ ىلَ فُ   )931F1(»عَ

خبر ده كه اهللا تعالي بر اموال مسلمين زكات واجـب كـرده اسـت كـه از      ها آنبه «... 
 ».رددگ ميد و به فقراي آنان توزيع شو ميگرفته  ها آنثروتمندان 

ا هديـه ي      بنابراين دادن زكات به غير مسلمان جايز نيست جز به مؤلفـة القلـوب؛ امـ
چون قرباني در حكم صـدقات  ، ايه و خويشاوند كافر جايز استگوشت قرباني به همس

 است.
 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وباهللا التوفيق
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 )29، 10/28( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] حكم صرف زكات در امور خيريه براي غير مسلمانان22[

از امور خيريه در شـهر خـود مصـرف     آيا جايز است كه مال زكاتم را در برخي س:
لـيكن شـهروندان بـا    ، ودشـ  مـي كنم؟ با توجه به اين كه هيچ مسلماني در شهر ما ديده ن

با همديگر همكاري نمـوده و دوشـادوش يكـديگر قـرار     ، وجود اديان مختلفي كه دارند
 دارند.
اگر  بيچارگان و بدهكاران غير مسلمان جايز نيست؛ ولي، صرف زكات به ناداران ج:

در راه نفـع رسـاني بـه اسـالم و     ، ودشـ  ميداده  ها آناين امور خيريه مال زكاتي را كه به 
زكـات داده شـود. مـثالً بـا ايـن پـول بـراي         ها آنمسلمين صرف كنند جايز است كه به 

مسجد بسازند يا قرآن چاپ كنند و معاني قرآن را ترجمه نماينـد و... در غيـر    ها آنمسلم
كـه دوردسـت باشـند     هرچنـد د مال زكات را به شـهرهاي اسـالمي   اين صورت شما باي

 تا در آنجا بر مستحقين صرف گردد.، بفرستيد
 2/9/1424در تاريخ: ، از قول و امضاي شيخ جبرين

 از شيخ ابن جبرين)( ] حكم بردن مال زكات از يك شهر به شهر ديگري23[

انم تـو  مـي ت؟ مثالً آيا آيا فرستادن مال زكات به مستحقين شهر ديگري جايز اس س:
آن را به مستحقان شهر خودم بفرستم؟ چون من در مملكـت عربسـتان سـعودي غريبـه     

 هستم.
فرستادن مال زكات به شهر ديگري بنا بر وجود مصلحتي ، طبق صحيح ترين قول ج:

همچون شدت فقر و يا وجود بستگان فقير در آن شهر جايز اسـت؛ ولـي ارسـال آن بـه     
بازي به شهر ديگري جايز نيست و با وجود موجود بودن مسـتحقين در  انگيزه ي پارتي 

ان مال زكـات را بـه شـهر ديگـري     تو ميآن شهر و شناخت و مطلع بودن از وضع آنان ن
 فرستاد.
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اگر چنانچه استحقاق همشهريان خود زكات دهنده مشكوك باشد و در آن سو نيـاز   

صورت فرستادن زكات به آن شهر  در اين، و استحقاق بستگان دوردست او محقق باشد
   ود و هم صله ي رحمي.ش ميچون در اين صورت هم صدقه ، بهتر و افضل است

 ) 53( ص، جمع و ترتيب: محمد المسند، فتاواي زكات، شيخ ابن جبرين

 از شيخ ابن عثيمين)( ] حكم فرستادن مال زكات به شهر ديگري24[

زكات مالش را چگونـه ادا كنـد؟   ، شخصي در خارج از شهر خودش اقامت دارد س:
آيا آن را به شهر خودش بفرستد يا اين كه در شهري كه آنجا مقيم است مصـرف كنـد؟   
يا اين كه اين تكليف را به عهده ي خانواده اش بگذارد تا به نيابت از او زكات مالش را 

 پرداخت نمايند؟
ـ  ج: ران همشـهري يـا   بايد ديد كه كدام امر براي زكات گيران اصلح است: زكات گي

فقراي شهر ديگري؟ هر كجا نيازمندي بيشتر باشد زكاتش را در همان جا مصـرف كنـد.   
ولي اگر هر دو امر مساوي باشند در اين صورت آن را در شهري صرف نمايد كه در آن 

 جا اقامت دارد.
 )69( ص، جمع: محمد المسند، فتاواي زكات، شيخ ابن عثيمين

 مال زكات است؟، به مستحق خبر دهيم كه اين، زكات] آيا به هنگام اعطاي 25[

د آيا به او خبر دهد كه اين مـالي  ده ميبه فرد مستحقي زكات  انسانهنگامي كه  س:
 يري از مال زكات است؟گ ميكه تحويل 

بر دهنده ي زكات واجب ، يردپذ ميد و آن را نكن مياگر اين مستحق زكات را رد  ج:
د تا مستحق در كارش آگاه شود: اگر بخواهد رد كنـد و يـا   است كه جريان را به او بگوي

بهتر است كـه بـه او نگويـد ايـن     ، قبول نمايد. ولي اگر عادتش بر قبول مال زكات است
 مال زكات است؛ چون اين خبر دادن نوعي منّت گذاشتن است.

﴿ اهللا تعالي فرموده است:                    ﴾

 ]۲۶۴[البقرة: 
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 »اي مؤمنان! صدقات خود را با منت گذاشتن و آزار از بين نبريد«
 )230( ف -)18/312( مجموع فتاوي و رسائل، شيخ ابن عثيمين



 

 

 

 

 :فصل سوم
 زكات اموال نقد



 

 ود؟ش مي] زكات پول پس انداز شده از حقوق چگونه داده 26[

د و پس انـدازش  كن ميمقدار متفاوتي از حقوق ماهانه اش را پس انداز  كارمندي س:
سـال  ، در يك ماه كمتر و در ماه ديگري بيشتر است و چه بسا بر مقـداري از ايـن پـول   

ود و او مبلغ پس انداز شده ي هـر مـاه را   ش ميذرد و بر بخش ديگر آن سال تمام نگ مي
 ش را ادا كند؟ند؛ اين شخص چگونه مال زكاتدا ميبه خوبي ن

هركس كه مالك نصابي از پول نقد بشود و به دنبال آن پول هـاي ديگـري را بـه     ج:
ماننـد  ، دست بياورد كه متولد از نصاب اول نباشد؛ بلكه مستقل و جدا از پول اولي باشد

د و يا مانند كسي كه چيزي را به كن ميهمين كارمندي كه مبلغي از حقوقش را پس انداز 
اگـر   ود؛ در اين صورت بايـد ديـد كـه   ش ميزمين مالك  ي آيههبه و يا كر، صورت ارث

اهد بيشـتر از  خو ميشخص مذكور در حساب و كتابِ حق و حقوقش حريص است و ن
آنچه كه بر گردن او واجب است را ادا كند بايد براي خـودش جـدول حسـابي درسـت     

زكات آن مبلغ را ، شدن سالكند و تاريخ ملكيت هر مبلغي را در آنجا بگنجاند و با تمام 
 پرداخت نمايد.

اهد راه آسان را در پيش بگيرد و بخواهـد فقـرا و   خو مياگر دست و دل باز است و  
زكات همه نقـودي را كـه در ملكيـت دارد    ، ساير مصارف زكات را بر خود ترجيح دهد

 همراه با نصاب اول خارج كند.
ي شخص و حـال نيازمنـدان بهتـر و    ثواب و ارزش اين كار بيشتر بوده و براي راحت 

د آن را بـه حسـاب احسـان بـه     رس ميمفيدتر است و اگر چيزي از حق او به مستمندان 
ناداران و شكر باري تعالي بگذارد و اميدوار باشد كه اهللا تعالي فضل و احسانش را بر او 

 بيشتر خواهد نمود.

  ﴿ همان گونه كه اهللا تعالي فرموده است:    ﴾٧يم: [إبراه[ 

  »مده ميقطعاً نعمت هاي بيشتري به شما ، اگر شكر نعمتهايم را بجا بياوريد«
 )77-75( ص: -فتاواي كارمندان و كارگران -انجمن دايمي

 ] چگونگي پرداخت زكات قرض27[
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 وامهايي كه بر گردن مردم است آيا در آن زكات واجب است؟ س: 

بر صاحب آن مال واجب اسـت كـه   ، ي شخص ثروتمندي است اگر وام بر عهده ج:
اهـد زكـات ديـن را    خو مـي ولي اختيـار دارد: اگـر   ، هر سال زكات آن را پرداخت نمايد

اند پس از قـبض  تو ميخارج كند و اگر خواست ، همراه با زكات مالي كه در دست دارد
 آن با احتساب سنوات گذشته زكات آن را پرداخت نمايد.

صـاحب  ( مديون فردي نادار باشد در اين صورت هيچ زكاتي بر وام دهنده ولي اگر 
ليكن هرگاه آن را پس گرفت بايد زكات ، مال) وجود ندارد و قول راجح نيز همين است

 يك سال آن را ادا نمايد.
 )12( ف -)18/25(، مجموعه فتاوي و رسائل -شيخ ابن عثيمين

 ] چگونگي پرداخت زكات وامهاي اقساطي28[

ريال به صورت اقساط ده سـاله فـروختم و    100000خانه اي گلي را به قيمت  س: 
ريـال پرداخـت نمايـد. بفرماييـد كـه نحـوه ي        10000خريدار موظف است هـر سـال   

 پرداخت زكات اين پول چگونه است؟
ود و شـ  مـي زكات بر كل آن مبلـغ واجـب   ، هرگاه يك سال از اين معامله بگذرد ج: 

ال زكات آن را پرداخت بنماييد. و تأخير مدت اقساط هيچ تـأثيري  شما بايد رأس هر س
چون شما بنا بر مصلحت خودتان بدان راضي شده و اين كار را ، بر وجوب زكات ندارد

 با اختيار خودتان انجام داده ايد.
 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وباهللا التوفيق

 )192، 9/193( و افتافتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي 

 ود؟ش مي] زكات اقساط معامله چگونه داده 29[

شخصي مالك يك مزرعه است و هيچ وقت قصد فروش آن را نداشته و اصـالً   س: 
د و آن را آيـ  ميليكن براي او مشكلي پيش ، آن را در معرض فروش هم قرار نداده است
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د. بفرماييـد  كنـ  مـي را معين روشد و براي هر قسط مبلغي ف ميبه صورت اقساط ده ساله 
 زكات اين اقساط را چگونه پرداخت نمايد؟

زكات واجب نيسـت؛ چـون در شـمار كـاال قـرار      ، بر زمين زراعي قبل از فروش ج:
همچون زكات وام اسـت؛ بـدين معنـا كـه هرگـاه      ، ليكن زكات آن بعد از فروش، ندارد

اخت نمايد و هرگاه پـس از  مبلغي از آن را در سال دريافت كند زكات همان سال را پرد
 دو يا سه سال مقداري از آن را قبض نمايد زكات همان دو و يا سه سال را ادا كند.

 )128( ) ف18/208( مجموعه فتاوي و رسائل -شيخ ابن عثيمين

 ود؟ش مي] زكات اقساط اجاره چگونه پرداخت 30[

ن در نظـر گرفتـه   را براي اجـاره داد  ها آنشخصي زمين هايي در اختيار دارد و  س: 
 است. آيا بر اين زمين ها زكات واجب است؟

ه      ي فرمودهبه دليل ، در اين زمين ها زكات واجب نيست ج:  لَّى اللـَّ پيـامبر اكـرم صـ

لَّمسآله وو هلَيىلَ « :ع يْسَ عَ ـلَ ةٌ الْ قَ دَ هِ صَ سِ رَ الَ فَ هِ وَ بْدِ لِمِ يفِ عَ سْ زكات برده و اسـب بـر    :)932F1(»مُ

 »جب نيستمسلمان وا
به شرط آن كه يك سال از تـاريخ قـرارداد   ، ليكن زكات بر اجاره ي آن واجب است 

د و بعد ده ميبگذرد. مثال آن چنين است: شخصي خانه اي را به ده هزار ريال به اجاره 
در اين صورت زكات بـر  ، دكن مياز تمام شدن سال ده هزار ريال را از مستأجر دريافت 

چـون  ، ود و الزم نيست كه سال بر آن تمام شودش ميريال واجب  موجر در اين ده هزار
 سال از تاريخ قرارداد تا تحويل بهاي اجاره تمام شده است.

ريال آن را  5000، دده ميريال به اجاره  10000مثالي ديگر: شحصي خانه اش را به  
د كن ميود در هنگام قرارداد از مستأجر مي ستاند و در خالل دو ماه صرف هزينه هاي خ

يـرد و آن را در خـالل دو مـاه صـرف     گ مـي ريال ديگر را در نيمه سال تحويل  5000و 
. در ايـن  مانـد  مـي د و به هنگام تمام شدن سـال هـيچ چيـزي بـاقي ن    كن ميزندگي خود 

                                                            
 )982) و مسلم  (1464بخاري ( -1
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چون سال بر آن تمام نشده اسـت و  ، هيچ زكات بر او در اين پول واجب نيست صورت
 .گذشت سال در وجوب زكات شرط است

 )129( ف -)18/208( مجموعه فتاوا و رسايل -شيخ ابن عثيمين

 ] وجوب زكات در زيورآالت زنان31[

آيا در طال و نقره اي كـه زن صـرفاً آن را بـراي اسـتفاده و آرايـش خـود تهيـه         س: 
 زكات واجب است؟، دكن مي

در وجوب زكات در زيور آالت زن كه به حد نصاب برسد و براي تجـارت هـم    ج:
د بين علما اختالف وجود دارد. فتواي صحيح اين است كه اگر نصابش كامل شـود  نباش

 گرچه براي پوشيدن و آرايش باشد.، زكات در آن واجب است
اشـد.  ب مـي مثقال است كه مقدار آن يازده و سه هفـتم جنيـه سـعودي     20نصاب طال 

 چنانچه زيور آالت كمتر از اين مقدار باشد زكات در آن واجب نيست.
اشد. بنابراين اگر ب ميريال  56مثقال است كه مقدار آن از درهم  140ما نصاب نقره ا 

ود. ولي اگـر  ش ميزكات در آن واجب ن، زيور آالت نقره اي كمتر از نصاب مذكور باشد
طال يا نقره براي تجارت باشد بدون هيچ اختالفي زكات در آن واجب است اگر قيمـت  

 .)933F1(دآن به حد نصاب طال و نقره برس
، ودشـ  مـي دليل وجوب زكات در زيور آالتي كه براي آرايش و اسـتفاده ي زن تهيـه   

بِ «است كه فرموده است: وسلَّمرسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله  عموم قول ـاحِ ـنْ صَ ـا مِ مَ

                                                            
يعني بدون اختالف علما و روش اخراج زكات اين است كه: زيور آالت طال ونقره به  حـد نصـاب  يـا     -1

ل هـاي مسـكوك تعيـين و    بيشتربرسد  (طبق محاسبه افراد خبره  وكاردان زرگري) و قيمت فعلي با ريا
گـرم و نصـاب   85% است با علم به اين كه نصاب طـال  5/2سپس زكات آن اخراج مي شود. مقدار آن 

آن گونه كه شيخ محمد عثيمين ذكر كرد.[رجوع شود به: مجمـوع فتـاواي شـيخ     -گرم است595نقره 
 ]. 18/141ابن عثيمين : 
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مُ  وْ انَ يَ ا كَ ا إِالَّ إِذَ هَ قَّ ا حَ نْهَ دِّي مِ ؤَ ةٍ الَ يُ الَ فِضَّ بٍ وَ هَ ـذَ يَ الْ ِيَ قِ ـأُمحْ نْ نَارٍ فَ ائِحُ مِ فَ هُ صَ تْ لَ حَ فِّ ةِ صُ امَ

هُ  رُ ظَهْ بِينُهُ وَ جَ نْبُهُ وَ َا جَ  هبِ وَ يُكْ نَّمَ فَ هَ ا يفِ نَارِ جَ يْهَ لَ   )934F1(»عَ

در ، هركسي كه مالك نصابي از طال و يا نقره باشـد و زكـات آن را پرداخـت نكنـد    «
پيشاني و پشت او ، پهلو ها آن ود كه باش ميروز قيامت سكه هايي از آتش برايش ضرب 

 »ند.كن ميرا داغ 

هرَضي عبداهللا بن عمرو بن عاص  أَةً أَتَتْ «روايت كرده است:  عنْه اللـَّ رَ رسول اهللا  أَنَّ امْ

آله  يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَّ عَ لَّمَ صَ سَ نْ وَ تَانِ مِ لِيظَ تَانِ غَ كَ سَ ا مَ نَتِهَ دِ ابْ يفِ يَ َا وَ نَةٌ هلَ ا ابْ هَ عَ مَ َا:  وَ الَ هلَ قَ بٍ فَ هَ ذَ

كِ  رَ وِّ سَ كِ أَنْ يُ ُّ : أَيَرسُ الَ : الَ قَ الَتْ ا؟ قَ ذَ اةَ هَ كَ طِنيَ زَ عْ ـهُ أَتُ مَ  اللَّ وْ ِامَ يَ ـهبِ ؟! الْ نْ نَارٍ نِ مِ يْ ارَ وَ ةِ سِ يَامَ قِ

امَ فَ  تْهُ لَعَ الَ فَخَ ـقَ امَ إِىلَ النَّبِيِّ الْ تْهُ آله  قَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَّ عَ لَّمَ صَ سَ لَّ  وَ جَ زَّ وَ ا هللاَِِّ عَ َ : مهُ الَتْ قَ وَ

ولِهِ  سُ لِرَ  )935F2(»وَ

ه وآلـه      زني به همراه دخترش نزد« لَيـه ع لَّى اللـَّ رسول اهللا صـ لَّم سـدختـر دو  ، آمـد  و
لَّم  پيامبر صلَّى اللَّه علَيه وآلـه   النگوي كلفت طاليي به دست داشت. سـبـه او گفت:آيـا   و

لَّم  پيامبر صلَّى اللَّه علَيه وآله  ي؟ گفت: نهكن ميادا زكات اين دست بندها را  سـفرمـود:  و
عبـداهللا بـن   ( روز قيامت بـه تـو دو النگـوي آتشـين بپوشـاند؟!     ، آيا دوست داري كه اهللا

لَّم  پيامبر صلَّى اللَّه علَيه وآله  النگوها را در آورد و به، ويد: دخترگ ميعمرو)  سـتقـديم  و
 »ت: اينها از آنِ اهللا و رسولش است.نمود و گف

نْتُ « ام سلمه رضي اهللا عنها گفته است:  ـكُ ـولَ الْ سُ ـا رَ : يَ لْتُ قُ بٍ فَ هَ نْ ذَ ا مِ احً ضَ بَسُ أَوْ

نْزٍ  اللَّـهِ  يْسَ بِكَ لَ يَ فَ كِّ زُ هُ فَ اتُ كَ دَّ زَ ؤَ لَغَ أَنْ تُ ا بَ : مَ الَ قَ ؟ فَ وَ نْزٌ هُ  »أَكَ

                                                            
 ).987مسلم  ( -1
  "الكبــري")، بيهقــي در 2/112)،دارقطنــي (2479نحــوه، نســائي ( ) ب637) ترمــذي (1563ابــوداود ( -2

) و 2/135(  "سـبل السـالم  "). و2/369از زيلعي  ( "يةنصب الرا").بإسناد حسن. مراجعه شود به: 7340(
 )4/298(  "عون المعبود"
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ه وآلـه     پوشيدم؛ از خلخال) مي( زيور آالتي طاليي« لَيـه ع لَّم رسول اهللا صلَّى اللـَّ سـو 

ه وآلـه       مال اندوخته) است؟( پرسيدم: آيا اينها در حكم گنج لَيـه ع لَّى اللـَّ رسـول اهللا صـ
لَّمسفرمود: هر آنچه كه به حد نصاب برسد و زكات آن پرداخت شود در حكـم گـنج    و
 »نيست

ـيْسَ يفِ «به ام سلمه نفرمود كه: وسلَّمصلَّى اللَّه علَيه وآله  رسول اهللا ببينيد در اين جا لَ

ـ اةٌ الْ كَ ِّ زَ يلِ ـ   » در زيور آالت زكات واجب نيست: «»حُ سـت و  ها آنو روايتي كه بـر سـر زب

يْسَ يفِ «ود:ش ميگفته  ـلَ اةٌ الْ كَ ِّ زَ يلِ حـديثي  » در زيـور آالت زكـات واجـب نيسـت    : «)936F1(»حُ

 اند با اصل وجوب زكات و احاديث صحيح مقابله كند.تو ميضعيف است كه ن
 )14/100( مجموعه فتاوي و مقاالت متنوعة -شيخ ابن باز

 زكات واجب است؟، ] آيا در طالي زن كه براي استفاده تهيه كرده است32[

زكـات آن را   -اگـر زيـاد باشـد    -آيا بر زن واجب است طاليي را كه مي پوشد س: 
 بپردازد؟

اخـتالف زيـادي وجـود دارد.    ، دكنـ  ميزكات زيور آالتي كه زن بر تن  در مورد ج: 
چـون بـراي   ، جمهور علما بر اين باورند كه چنين زيور آالتي از طال و نقره زكات ندارد

عاريت دادن است.، ندارد. گفته شده كه زكات آن استعمال تهيه شده و رشد و نمو 
كه در اين زيور آالت زكات واجب ولي آنچه از روي دليل ارجحيت دارد اين است  

، اگر به حـد نصـاب برسـد   ، ودش مياست. بنابراين هر سال به قيمت روز قيمت گذاري 
ي   ود. دليل آن حديث عبداهللا بن عمرو بن عـاص ش ميزكات آن خارج كرده  ضـر ـه  اللـَّ

نْهآله  در باره ي زني كه خدمت عو هلَيلَّى اللَّه علَّ رسول اهللا ص سـوآمـد و دختـرش دو    م
ه وآلـه     دست بند طاليي به دست داشت؛ لَيـه ع لَّم رسول اهللا صلَّى اللـَّ سـبـه او گفـت   و: 

                                                            
صـحيح  ) حاكم اين حديث را 1438) (1/390) مانند آن، و حاكم  (2/105)، دارقطني  (1564ابوداود  ( -1

 قرارداده است و ذهبي در اين زمينه با او موافق است.
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كِ « رَ وِّ سَ كِ أَنْ يُ ُّ : أَيَرسُ الَ : الَ قَ الَتْ ا؟ قَ ذَ اةَ هَ كَ طِنيَ زَ عْ مَ  اللَّــهُ أَتُ ـوْ ِـامَ يَ ــهبِ ـنْ الْ نِ مِ يْ ارَ ـوَ ةِ سِ يَامَ قِ

؟!  )937F1(»نَارٍ

لَّم  پيامبر صلَّى اللَّه علَيه وآله  ،ي؟ گفت: نهكن ميات اين دست بندها را ادا آيا زك« سـو
 »روز قيامت به تو دو النگوي آتشين بپوشاند؟!، فرمود: آيا دوست داري كه اهللا

 )54( شماره -جريدة المسلمون -شيخ ابن جبرين

كه براي استعمال و آرايش ] تفصيل اختالف گفتار راجح در مسئله زكات زيور آالتي 33[
 زن است

در كتابهاي حنبلي ديده ايم كه زكات در زيور آالتي كه براي استعمال و آرايـش   س:
واجب نيست. لطفاً داليل آن را بيان كنيد. همچنين بفرماييد كساني كه زكات را ، اشدب مي

آن زكـات  نند چه داليلي دارند؟ و چنانچه ثابت شود كـه در  دا ميدر زيور آالت واجب 
 را نداده ايم چيست؟ ها آنپس حكم سال هايي كه گذشته و زكات ، واجب است

آيا اكنون بر من واجب ، را فروخته ام ها آناگر در گذشته زيور آالت داشته و سپس  
، است كه زكات آن سال ها را بپردازم؟ بفرماييد كسـي كـه زكـات زيـور آالت را ندهـد     

 حكمش چيست؟
وب زكات زيور آالت اختالف نظـر دارنـد: مـذهب امـام ابـو      علما درباره ي وج ج:
اين است كه بر آن زكات واجـب   "رحمه اهللا"و روايتي از امام احمد "رحمه اهللا"حنيفه 

است و همين است مذهب بسياري از علما كه داليل شرعي نيز بر آن داللت دارند. ما به 
 يم:كن ميچند مورد از آن بسنده 

وجوب زكات در طال ونقره هستند. ثابت نشده كـه چيـزي   دالّ بر ، عموم داليل -
، استثناء شده باشد. مشخص است كه كسي خود را با طال يا نقـره آرايـش دهـد    ها آناز 

صاحب طال و نقره است. پس هر كسي كه بگويد زيور آالت خارج از عموم طال و نقره 

                                                            
 تخريج اين حديث در فتواي سابق گذشت. -1
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ز عمـوم اسـت. چنـين    خارج ا، ويد: فردي از افراد عمومگ مياست؛ مانند كسي است كه 
 دليل ارائه دهد تا سخنش قبول شود.، شخصي بايد براي اثبات ادعايش

عالوه از داليل عمومي؛ داليل خاصي ، قائلين به وجوب زكات در زيور آالت -
هرضي در وجوب زكات زيور آالت دارند: مانند حديث عبداهللا بن عمرو بن عاص   اللـَّ

نْهآله  اه دخترش نزدكه گفته است: زني به همر عو هلَيلَّى اللَّه عرسول اهللا صلَّمسآمد و  و
 از اووسلَّم رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله  دخترش دو النگوي طال به دست داشت.

كِ دختر) پرسيد: ( رَ وِّ سَ كِ أَنْ يُ ُّ : أَيَرسُ الَ : الَ قَ الَتْ ا؟ قَ ذَ اةَ هَ كَ ينَ زَ دِّ ؤَ نْ  اللَّـهُ [أَتُ نِ مِ يْ ارَ وَ ِامَ سِ هبِ

؟!] صلَّى اللَّه علَيه وآله  دختر گفت: نه. ايشان» ي؟كن ميآيا زكات اين النگوها را ادا «نَارٍ

لَّمسآيا دوست داري كه اهللا بجاي اينها دو دست بند جهنمي آتشين به تو «فرمود: و
رسول اهللا صلَّى  به طرفدر اين هنگام آن دختر النگوها را از دستش در آورد و » دهد؟

(انداخت و گفت: اينها از آن اهللا و پيامبر اوست. وسلَّماللَّه علَيه وآله 
938F

1(  
امام ابن حجر عسقالني كه در علم حديث حجت و امام است در بلوغ المـرام گفتـه   

(اين حديث را ائمه ثالثه روايت نموده اند و إسناد آن قوي اسـت) ( است:
939F

. ابـن حجـر   )2
 چنين دو شاهد از حديثهاي عائشه و ام سلمه براي حديث مذكور ذكر كرده است.هم

ويند: پرداخت زكات زيور آالت به احتياط نزديك تر گ مياين عده از علما همچنين  
 مأمور به احتياط و مسئوليت پذيري است.   انساناست و 

يبُكَ « فرموده است:وسلَّم رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله   رِ ا الَ يَ يبُكَ إِىلَ مَ رِ ا يَ عْ مَ  :)940F3(»دَ

عمـل  ، دده ميآنچه كه تو را به شك مي اندازد رها كن و به آنچه كه به تو اطمينان «
 ».  كند

                                                            
 تخريج حديث پيشتر ذكر گرديد. -1

 )607،606( 174با تعليق مباركفوري، ص  "بلوغ المرام" -2
 4/99، و 2/13) حـاكم 2518) ترمـذي  ( 1/200فيـه مسـند احمـد (    ة). كمـا أخرجـه بزيـاد   5714نسائي  ( -3

حسـن   ") ودر موضع اول تصحيح كرده و ذهبي با آن موافق است. ترمـذي گفتـه:  7046،2170،2169(
 است. "صحيح
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ــ« رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم نيز فرموده است:  ٌ وَ الْ لُ بَـنيِّ الَ ــحَ ٌ الْ امُ بَـنيِّ رَ حَ

امَ  يْنَهُ بَ نْ النَّاسِ  وَ ثِريٌ مِ ا كَ هَ لَمُ عْ اتٌ الَ يَ تبهَ شَ هِ ، مُ ضِ رْ عِ ينِهِ وَ أَ لِدِ َ تَربْ اتِ فقد اسْ ى الشبهَ قَ نْ اتَّ    )941F1(»فَمَ

امور مشتبهي وجود دارد كـه بسـياري   ، حالل و حرام مشخص هستند و در اين ميان«
را حفاظت نمـوده   دين و ايمانش، پرهيز كند ها آناز ، نند. هركسدا ميرا ن ها آناز مردم 

 »  است.
 حفاظت دين و ايمان امري مطلوب است.، مسلّماً

از حـديث جـابر   ، اما كساني كه قائل به عدم وجوب زكـات در زيـور آالت هسـتند    
 يضره ه وآلـه    ند كه به نقل ازكن مياستدالل  عنْه اللـَّ لَيـلَّى اللَّه عپيامبر ص  لَّم سـروايـت  و

يْسَ « كرده است: ـيفِ  لَ اةٌ الْ كَ ِّ زَ يلِ    )942F2(»در زيور آالت زكات واجب نيست: «»حُ

صـحت  وسلَّم پيامبر صلَّى اللَّه علَيه وآله  ليكن بايد گفت: مرفوع بودن اين حديث به
كما اين كه علما اين مطلب را به اثبات رسانده اند. همچنين اين حديث از لحـاظ  ، ندارد

ق آن اقتضاي عدم وجوب زكات در مطلق زيـور آالت  چون اطال، متن نيز صحيح نيست
د؛ چيزي كه حتي خود قائلين به عدم وجوب نيز به آن معتقد نيستند. زيـرا ايـن   كن ميرا 

زكـات واجـب   ، عده معتقدند كه در زيور آالت آرايشي و آن كه براي استفاده تهيه شـده 
 نه در مطلق آن.، نيست

كه از پنج نفر صحابي روايت شـده كـه ايشـان در    ند كن مياين دسته از علما نيز ادعا  
نسته اند. همچنين مدعي اند كه گفتـار صـحابي طبـق    دا ميزكات را واجب ن، زيور آالت

ود كه با نـص  ش ميقول راجح حجت است. اما حقيقت اين است كه قول صحاب زماني 
واجـب  قبول نـص  ، و يا با قول صحابيِ ديگري معارض نباشد. اگر مخالف با نص باشد

واجب است شـيوه ي تـرجيح را در   ، ود و اگر با گفتار صحابيِ ديگر در تضاد باشدش مي

                                                            
 ) . 1599) و مسلم  (52بخاري  ( -1

ارواء ") آورده است. مراجعه شود بـه  2/42(  "التحقيق"). ابن جوزي آن را در كتاب 2/107دار قطني  ( -2
 ) .817(  "الغليل
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اتبـاع  ، رجحان پيدا كند، پيش گيريم. بنابراين سخن هر كدام كه با يكي از اسباب ترجيح
 ود.ش ميآن واجب 

نـد و  كن مـي كـاال و مركوبـات قيـاس    ، اين دسته از علما نيز زيور آالت را بـر لبـاس  

ـيْسَ « ثابت شده كه ايشان فرموده انـد:  وسلَّمرسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله  ند ازويگ مي لَ

ىلَ  ـعَ ةٌ الْ قَ دَ هِ صَ سِ رَ الَ فَ هِ وَ بْدِ لِمِ يفِ عَ سْ  »زكات برده و اسب بر مسلمان واجب نيست :)943F1(»مُ

ه كـه  آنچـ ، دكنـ  مـي روش استداللشان چنين است كه اين حديث داللت بر اين امـر  
د زكات در آن واجب نيست و زيـور  ده ميآن را براي استفاده ي خود اختصاص ، انسان

 آالت نيز در آن داخل است.
لَّم رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله  وييم:گ ميولي ما  سـدر ايـن حـديث زكـات را از     و

ده و اسـب  زيـرا در بـر  ، زكات واجب نيست نفي نموده اسـت  ها آناشيايي كه در جنس 
اصالً زكات واجب نيست مگر آن كه براي تجارت نگه داشته شوند وكاالي تجـاري بـه   

واجب اسـت؛   ها آنشمار آيند. ولي طال و نقره از جمله اشيايي هستند كه زكات در عين 
پس معلوم گرديد كه بين اين وآن فرق آشكاري وجود دارد. علماي اصول گفته انـد كـه   

 كه اصل و فرع در علت مساوي باشند. قياس جايز نيست مگر آن
 انسـان ويند: هرگـاه  گ ميقائلين به عدم وجوب زكات در زيور آالت) همچنين ( اينها

لباس و پوشاكي براي خود بخرد؛ در آن زكات واجب نيست و زيور آالت نيز در همـين  
زيـرا اگـر كسـي    ، وييم: اين قياس درست نيسـت گ ميحكم است. در جواب به اين ادعا 

اس و كاالهايي را به خاطر مصرف واستفاده اش تهيه كند و سپس به هنگام ضـرورت  لب
ويند زكات در زيـور آالت  گ ميزكات در آن واجب نيست. اما كساني كه ، آن را بفروشد
ويند: اگر زنـي زيـور آالتـي را بـراي مصـرف فـراهم نمايـد و بعـد         گ مي، واجب نيست

ردد. گ ميست كه فرق ميان اين دو امر معلوم ود. اينجاش ميزكات در آن واجب ، بفروشد
واضح است كه قياس يكي از اينها بر ديگري درست نيست. به جهـت ايـن داليلـي كـه     

                                                            
 )982) و مسلم  (1464(بخاري  -1
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شايسـته ي   براي صاحبان علم و انديشه آشكار شد كه كدام يك از دو فتـوا ، بيان نمودم
 اشد.ب ميترجيح و اتباع 

ش رهنمـون سـازد و مـا را از زمـره ي     اهم كه ما را بـه راه راسـت  خو مياز اهللا تعالي  
 ينند و از آن پيروي مي نمايند.ب ميكساني قرار دهد كه حق را حق 

اينك براي شما مثالي مي زنم: زني داراي زيور آالتي اسـت كـه خـود را بـا آن مـي      
، او ثروتمند و بي نياز است. اين زيور آالت را جهت مخارج نزد خود نگه نداشته، آرايد
زنـي فقيـر وجـود    ، را صرفاً براي آرايش و زيبايي خريده است. در مقابـل آن  ها آنبلكه 

را  هـا  آن، دارد كه زيور آالتي براي خرج و مخـارجش خريـده و هرگـاه نيازمنـد باشـد     
 روشد.  ف مي

ويند بر او زكات واجب است و بر اولـي واجـب   گ ميدرباره ي زن آخري ، اين علما
چون او ثروتمنـد اسـت و آن   ، بر اولي را داردنيست. حال آن كه قياس اقتضاي وجوب 

زيرا او زيور آالت را براي رفع نيـاز  ، كه زكات بر او واجب نيست همان زن دومي است
 از نظر ما زكات بر هر دو واجب است.، خريده است نه براي تزيين. ولي با اين وجود

 )18/120( مجموعه فتاوي و رسائل -شيخ ابن عثيمين

واجب ، حمد بن ابراهيم: زكات در زيور آالتي كه براي استفاده باشد] فتواي شيخ م34[
 نيست

حكم شريعت اسالمي درباره ي زكات زيور آالتي كه براي استفاده فـراهم شـده    س:
 چيست؟

 نبينا محمد وآله وصحبه ومن وااله.، والصلوة والسالم علي رسول اهللا، الحمد هللا ج:
پوشيدن مي خرد از قديم تا به امـروز مـورد   مسئله ي زكات زيور آالت زن كه براي 

 زكات در آن واجب نيست:، اختالف است. قول راجح نزد ما اين است كه بنا بر داليلي
رسـول اهللا   حديثي كه عافيه بن ايوب از ليث بن سعد از ابوزبير از جابر و او از -1

ـيْسَ يفِ « صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم روايت كرده اسـت:  ــلَ ـاةٌ الْ كَ ِّ زَ يلِ در زيـور آالت  : «»حُ
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ويـد: ابوزرعـه در مـورد عافيـه بـن ايـوب گفتـه        گ مـي ابوحاتم  )944F1(»زكات واجب نيست
 )945F2("التحقيـق "در كتاب "رحمه اهللا"اين حديث را ابن جوزي». او بدون ايراد است«است:

 عافيـه فـردي  «قوي دانسته است. بدين ترتيب ادعاي بيهقي مردود است كه گفتـه اسـت:  
 ».مجهول الحال و حديث مذكور او باطل است

قطعاً ، ودب ميهمچون ساير زكاتهاي مفروضه فرض ، چنانچه زكات زيور آالت  -2
د و حتمـاً ائمـه ي   ش ميمنتشر  وسلَّمرسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله  فرضيت آن در زمان

دند و در كتابهاي زكـات و  كر ميبر آن عمل  وسلَّمپيامبر صلَّى اللَّه علَيه وآله  دين پس از
از اين موارد اتفاق نيفتاد؛ همان طور كه  ولي هيچ كدام، دندآور ميذكري از آن ، صدقات

 اين مطلب را روشن كرده است. )946F3("كتاب االموال"امام ابو عبيد قاسم بن سالم در 

، ز صـحابه پـنج نفـر ا  «نقل كرده اسـت:  "رحمه اهللا"أثرم از امام احمد بن حنبل -3
». و أسـماء ، جـابر ، أنـس ، عائشـه ، نستند: ابن عمـر دا ميزكات در زيور آالت را واجب ن

از أثرم نقل كرده است. باجي  )947F4("الدراية "مطلب مذكور را حافظ ابن حجر عسقالني در
مذهب آشـكار  ، عدم وجوب زكات در زيور آالت«شرح مؤطا گفته است: )948F5("المنتقي"در

لَّى    همسر، چون او، ان از همه عالم تر بوده استصحابه است و عائشه بد رسـول اهللا صـ
. در مانـد  مـي و كسي بود كه حكم چنين مطلبي هرگز بر او مخفـي ن  وسلَّماللَّه علَيه وآله 

هرضي مورد عبداهللا بن عمر رسول اهللا  نيز بايد بگويم كه خواهرش حفصه همسر عنْه اللـَّ
هلَيلَّى اللَّه عآله  صولَّمسحفصه بر و ه     بود و قطعاً حكم زيور آالت لَّى اللـَّ رسـول اهللا صـ

 ».و نيز خود حفصه پوشيده نبوده است وسلَّمعلَيه وآله 

                                                            
 تخريج اين حديث سابقاً بيان شد. -1
 ).2/42(  "التحقيق في أحاديث الخالف" -2
3- )1/544.( 

 )333( 1/259 "يةفي تخريج  أحاديث الهدا يةالدرا" -4
 ).3/154( "المنتقي" -5
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در روايـات صـحيح از هـيچ يكـي از     «از ابوعبيد آمده اسـت:  )949F1("كتاب االموال"در  
 »  در زيور آالت باشند صحابه جز ابن مسعود ثابت نشده كه قائل به وجوب زكات

آمده است كه فتواي ابن مسـعود در ايـن خصـوص     )950F2("المدونه"ويم: در روايتگ مي
بـه شـرح زيـر     "المدونـه "موافق با فتواي اصحابي است كه نامشان ذكر گرديد. عبـارت 

عبـداهللا  ، أنس بن مالك، است: مرداني از اهل علم به من خبر داده اند كه جابر بن عبداهللا
عمـرة و يحيـي   ، ربيعه بن أبي عبدالرحمن، سعيد بن مسيب، قاسم بن محمد، سعودبن م

 بن سعيد زكات را در زيور آالت واجب ندانسته اند.ا.ه  
در مورد عدم وجوب زكات در زيور آالت داليل ديگري نيز وجود دارد كه ذكر همه 

 از حوصله ي اين مقاله خارج است. ها آن
ا عـام   ، نند از احاديث صحيحدا ميزيور آالت را واجب اما كساني كه زكات را در  امـ

رشِ «مانند:، ندكن مياستدالل  بعُ العُ ةِ رُ قَّ يـك چهلـم) زكـات    ( در نقره ربع عشـر : «)951F3(»يفِ الرِّ

ةٌ «واجب است. قَ دَ اقٍ صَ ْسِ أَوَ يْسَ فِيامَ دُونَ مخَ لَ پـنج  ، درمالي كه كمتـر از پـنج اوقيـه   :«)952F4(»وَ

 ».زكات واجب نيست، شتر و پنج وسق باشد
همـان گونـه كـه دو    ، ودش ميولي بايد گفت كه امثال اين احاديث شامل زيور آالت ن

ايـن مطلـب را    )954F6("المغني"و ابن قدامه در  )953F5("كتاب االموال"امام بزرگوار ابن سالم در 
سـكه دار و  ، نزد عرب جز بر درهـم منقـوش   "رقة" ي كلمهآشكار نموده و گفته اند كه 

                                                            
1- 1/544 )1292( 
2- )2/248.( 

نْ ا« ). مانند حديث1454بخاري  ( -3 تُ عَ وْ فَ دْ عَ ا قَ ً مهَ بَعِنيَ دِرْ لِّ أَرْ نْ كُ ةِ مِ قَ ةَ الرِّ قَ دَ اتُوا صَ قِيقِ فَهَ الرَّ َيْلِ وَ خلْ

ا ً مهَ احمد » من از اسب و برده معاف شدم و زكات رقه را از هر چهل درهم يك درهم بپردازيد.« :»دِرْ

 ) و ديگران روايت كرده اند.1547)، و ابوداود (1/145،92(

 ).979سلم ()، و م1447،1405بخاري  ( -4
5- 1/543    )1290.( 
6- )2/322( 
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اوقيه) نزد آنان تنها بر درهـم بـه كـار مـي     ( ازار به كار نمي رود. همچنين لفظرايج در ب
 درهم است.40رود؛ هر اوقيه 

البته استدالل آن دسته از علمايي كه زكات را در زيور آالت آرايش و استفاده واجـب  
انگشـترهاي  ، بسيار واضح و صريح اسـت. داليلـي همچـون حـديث النگوهـا     ، ننددا مي

د و حديث فاطمـه  كر ميث ام سلمه در مورد خلخال هايي از طال كه بر تن حدي، عائشه

ــيفِ «پيامبر صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم  بنت قيس از ـاةٌ الْ كَ ِّ زَ يلِ در زيـور آالت زكـات   : «»حُ

 )955F1(»واجب است
اين استدالل ها بسيار روشن و صريح است. ليكن پس از تتبع و بررسـي ايـن    ي همه

، دار قطنـي ، ترمـذي ، نسائي، ابو عبيد، امام احمد بن حنبل، ب از سخنان امام شافعيمطل
ود كه استدالل علماي قائلين بـه وجـوب زكـات در زيـور     ش ميبيهقي و ابن حزم معلوم 

اشد و بدون شك سخن بزرگواراني كه نام شـان ذكـر گرديـد    ب مياستداللي قوي ن، آالت
ش نموده ان تا برخي از روايات صريح مـذكور را  مقدم برسخنان متأخريني است كه تال

 تصحيح نمايند.
در زيور آالتي كـه  ، بنا بر داليل صحيحي كه در اختيار داريم، خالصه كالم اين كه: ما

افعي و مالـك  شـ  مينيم. اين فتواي قـدي دا ميود زكات را واجب نش ميبراي استفاده تهيه 
ثورو صحابه اي كه اسامي آنـان سـابقاً ذكـر    ابو ، اسحاق، ابو عبيد، بوده است. امام احمد

ود در شـ  مـي شد چنين نظريه اي دارند. همين طور زيور آالتي كه براي عاريه دادن تهيه 
در آن ، آن زكات واجب نيست. ولي زيور آالتي كه نه بـراي اسـتفاده باشـد و نـه عاريـه     

 زكات واجب است.
 )4/95( شيخ محمد بن ابراهيم. فتاوي و رسائل

 حكم طال و نقره را دارد؟، يا اسكناس هاي امروزي در مورد زكات و ربا] آ35[

                                                            
 ). در سند آن ميمون ابوحمزه وجود دارد كه در حديث ضعيف است.4) (2/107دار قطني در سنن.  ( -1
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ند آيا در وجـوب زكـات و   كن مياسكناس هايي كه امروزه مردم با آن داد و ستد  س:
 يا عدم آن قايم مقامِ طال و نقره هستند و در داخل اموال ربوي هستند يا نه؟

چون اآلن مردم نقود طـال و نقـره   ، در جنبه ي زكات قايم مقام طال و نقره هستند ج:
قرار داده اند. اما  ها آن ه جايرا به اين اسكناس ها تبديل نموده اند. يعني اين اوراق را ب

ولي در ، در موضوع ربا بايد گفت كه اينها تنها در رباي نسيه در حكم طال و نقره هستند
اهـد  خو ميثالً فردي وند. مش مين ها آنرباي فضل اگر جنس شان متفاوت باشد در حكم 

ايـن كـار   ، آن را كمتر يا بيشتر از اين نرخ بخرد، يك دالر را كه قيمتش چهار ريال است
   گرفتن پول ودريافت جنس) در مجلس عقد بدون اشكال است.( به شرط تقابض

 ).98( ف -)18/173( مجموعه فتاوي و رسائل -شيخ ابن عثيمين

 وزيع آن بين ناداران.] حكم خريدن اجناس با پول زكات و ت36[

جناب شيخ! دوست داريم جناب عالي توضيح بدهند كه صرف مبـالغي از پـول    س:
زكات براي خريد انـواع مـواد غـذايي و اجنـاس چـون پوشـاك و صـرف آن در امـور         

ــر چــون ســودان ب مياســال آفريقــا و مجاهــدين افغانســتان چــه  ، رخــي كشــورهاي فقي
غـذايي در ايـن كشـورها بـا قيمـت مناسـب        رد؟ خصوصاً در اوضاعي كه مواددا ميحك

، ود يا به طور كلي از بين رفته است. اگر چنانچه موادي وجود داشته باشدش ميفروخته ن
د. بنابراين اگـر بـا همـين پـول زكـات مـواد       رس ميبا چندين برابر قيمت به دست مردم 

اهللا بـه   غذايي و ساير اجناس بخريم و به مردم اين كشورها ارسال كنـيم چطـور اسـت؟   
 شما پاداش نيكو بدهد.

به خاطر رعايـت مصـالح مـردم چنـين     ، اگر قضيه چنين است كه شما ذكر كرديد ج:
 كاري اشكالي ندارد.

 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وباهللا التوفيق
 .)9/433( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 پوشاك و غيره، مواد خوراكي ] جواز پرداخت مال زكات به صورت37[
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پوشـاك و... كـه   ، آيا پرداخت مال زكات به صورت هاي ديگري مانند خـوراك  س:
جايز است؟ و آيا جـايز اسـت كـه    ، ودش ميود و به مستحقان زكات داده ش ميخريداري 

بخشي از مال زكات را به نزديكان خود اختصاص دهيم؟ لطفاً مراتب قرابت و نزديكـي  
 .را بيان كنيد

مگـر امـوال   ، بهتر است كه زكات هر جنسي را از خود همان جنس پرداخت كرد ج:
تجاري كه از اين قاعده مسـتثنا هسـتند و بايسـتي زكـات قيمتشـان بـه صـورت نقـدي         

نفقـه و  ، پرداخت شود. ليكن اگر زكات دهنده احساس كرد كه فقيري نياز مبرم به لباس
 ي جواز دارد.در اين صورت چنين كار، كاالي ديگري دارد

هرچنـد  ، را در قرآن بيان كرده اسـت  ها آنود كه اهللا تعالي ش ميزكات به كساني داده 
چه بسا دادن مال زكات به نزديكان در ، كه از خويشاوندان و نزديكان زكات دهنده باشد

ا پرداخـت زكـات بـه      صورت پرهيز از پارتي بازي و حمايت بي جهت افضل است. امـ
ند از زكات دهنده ارث ببرند و نيز بـه اصـول و فـروع جـايز نيسـت؛      انتو ميكساني كه 
 ...فرزندان و فرزند فرزندان و، پدر بزرگ، مانند: پدر

 )66( جمع و ترتيب: محمد المسند. ص -فتاواي زكات -شيخ ابن جبرين

 ] حكم پرداخت مال زكات به صورت اجناس38[

مصـرفي و پوشـاك پرداخـت    آيا جايز است كه مال زكات را به صورت كـاالي   س:
نيم بـراي بعضـي از خـانواده هـاي نـادار خريـدن اشـياي        دا ميكنيم؟ آن هم هنگامي كه 
با توجه به اين كه امكان دارد كه اگر پـول نقـد بـه آنـان داده     ، مذكور اصلح و بهتر است

 ود.ش ميند كه بي فايده كن ميآن را به گونه اي مصرف ، شود
و مردم به فهميدن آن نيازمند اند: اگـر بـه خـانواده ي     اين مسئله بسيار مهم است ج:

اين پول را با خريد وسايل تجمالتي و اشياي بي فايـده   ها آنفقيري پول زكات بدهيم و 
آيا جايز است كه نيازهاي ضروري را خريداري نمـوه و بـه آنـان تحويـل     ، مصرف كنند

اجازه ندارد  انسانويند: گ ميدهيم؟ اين مسئله نزد علما مشهور به عدم جواز است؛ يعني 
وينـد:  گ مـي كه با مال زكات اجناس بخرد و به جاي پول به مستمندان و نـاداران بدهـد.   
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، اند به شكل دلخـواه در آن تصـرف نمايـد   تو ميچون پول براي فقير مفيد تر است و او 
يمـت  ود كه آن را با قش ميو مجبور ، برخالف اجناس كه چه بسا اصالً بدان نيازي ندارد

 نازل بفروشد.
عمل مذكور ، ليكن در اين مسئله روش ديگري وجود دارد كه اگر آن را به كار بنديم

ود و آن اين كه: هرگاه ترسيدي كه فالن خانواده ي فقير مال زكات را در غير ش ميجايز 
 -عمـو ، بـرادر ، مـادر ، پـدر  -بايد به سرپرست خـانواده ، دكن ميضروريات خود مصرف 

لذا چيزهايي كه بـدان نيـاز داريـد بـه مـن      ، اهم زكات توزيع كنمخو مي گوشزد كن كه:
بگوييد تا آن را براي تان بخرم. هر كس اين روش را انتخاب كند عمـل مـذكور بـرايش    

 و زكات در جاي خود به مصرف رسيده است.، ودش ميجايز 
 )  346( )ف18/481( مجموعه فتاوي و رسائل -شيخ ابن عثيمين       

 ميراث) قبل از توزيع آن ( م زكات تركه] حك39[

شخصي فوت كرده و ثروتي را برجاي نهاده كه هنوز سال بر آن ثروت نگذشته  س: 
؛ آيـا  مانـد  مـي است و اين ثروت مدت زماني بدون آن كه بين ورثه تقسـيم شـود بـاقي    

 ود؟ش ميهنگامي كه سالي از آن بگذرد زكات آن ادا كرده 
از اتمام سال بر ثروتش فوت كرده زكـات بـر او واجـب    نسبت به ميت كه پيش  ج:
چون او قبل از وجوب زكات از دنيا رفته است؛ بنابر اين از طرف او زكـات داده  ، نيست

پـس از گذشـت يـك سـال از     ، ود. ولي هر وارثي كه سهمش به حد نصاب برسدش مين
نرسـد و   ود. اما وارثي كه سهمش به حـد نصـاب  ش ميزكات بر او واجب ، مرگ مورث

 بر او زكاتي واجب نيست.، خودش نيز ثروتي ندارد كه باعث تكميل حد نصاب شود
 )8( ف –) 18/22( مجموعه فتاوي -شيخ ابن عثيمين

 ] حكم تأخير و يا تقديم زكات از موعد40[

 رد؟  دا ميبه تأخير انداختن اداي زكات تا رمضان چه حك س:
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956Fقت با فضيلتاداي زكات مانند ديگر اعمال خير در و ج: 

بهتر است. لـيكن هرگـاه    1
واجب است كه حق آن را ادا كنـد   انسانبر ، زكات واجب گرديد و سال بر آن تمام شد

و نبايد آن را تا ماه رمضان به تأخير انداخت. همچنين سالِ زكـات در محـرّم تمـام شـد     
، ودشـ  مـي م نبايد بر اداي آن تا رمضان صبر كرد. ولي اگر سالِ زكات در ماه رمضان تمـا 

ان تو ميبايد اداي آن در رمضان باشد. چنانچه اگر فقر و گرسنگي بر مسلمانان پيش آيد 
 مال زكات را پرداخت نمود.، قبل از اتمام سال

 )209( ف –) 18/295( مجموعه فتاوي و رسائل –شيخ ابن عثيمين 

 ] حكم تأخير اداي زكات بنا بر عذري41[

ثروتش را به دليل زياد بودن آن به تـأخير مـي   : حكم كسي كه بخشي از زكات 1س 
 چيست؟، اندازد
چون زكـات  ، واجب است كه به اداي زكات مال خودش زود اقدام كند انسانبر  ج:

 انسـان مانند وام است. مشخص است كه تعلل و كوتـاهي در اداي زكـات ظلـم اسـت.     
بـر گـردن او بـاقي    شايد بميرد و اين وام ، دآي ميند كه چه وقت مرگ به سراغش دا مين

خواهد ماند. پس بر او واجب است كه به اداي زكات مبادرت بورزد و آن را بـه تـأخير   
 ود.ش ميگناهي متوجه او ن، نيندازد. ولي اگر بنا بر عذري آن را به تأخير انداخت

 )210( ف –) 18/295( مجموعه فتاوي و رسائل –شيخ ابن عثيمين 
فردي ثروتمند هستم و در پايان  –الحمد هللا  –ده انم كه بنرس مي: به اطالع شما 2س

 م كه از حساب و كتاب خارج است. مـن مـدت زمـاني   كن ميسال به قدري ثروت جمع 
م و بعد از مشخص شدن ميزان كن ميجهت حساب و كتاب مقدار زكات اموالم را تعيين 

و نيازمنـدان   مستمندان، بين ناداران، در خالل سال بعد آن را طي چندين نوبت، دقيق آن
تـا جـايي كـه بـراي پيـدا      ، مده ميم؛ اين كار را با دقت فراوان انجام كن ميزكات تقسيم 

به گونه اي كه هنوز سـال  ، مارمگ ميافراد خاصي  ها آنكردن مستحقان و بررسي احوال 

                                                            
 مانند ماه مبارك رمضان و عيد فطر و عيد قربان -1
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ود. شـ  مـي بعد به پايان نرسيده مال مخصوص زكات بين نيازمندان تقسيم شـده و تمـام   
يا عمل مذكور جايز است؟ خصوصاً اين كه انگيره ي من از تأخير زكات و بفرماييد كه آ

م كه كن ميعدم اداي آن در يك دفعه اين است كه بنده بعد از پايان سال فرصتي نياز پيدا 
اهم در مـورد مسـتحقان و   خـو  مـي حساب نمـايم و نيـز   ، ميزان زكات اموالم را به دقت

 رد.ب مياين كار زمان  ناداران اطالعات كافي به دست بياورم و
: اين كار اشكالي ندارد؛ چون بسياري از فقرا به محض اين كه پول زكات به آنان 2ج

فضـول خرجـي   ، ند. چـه بسـا در خـرج و مخـارج    كن ميداده شود بالفاصله آن را خرج 
، ند و گاهي اشياي غير ضروري مي خرند و حتي با ثروتمندان رقابـت مـي نماينـد   كن مي

وند و شـ  ميود و در ادامه ي سال سر بارِ مردم ش مير اختيار دارند تمام سپس آنچه كه د
ند. ولي اگر پول زكات بـه صـورت تـدريجي ماهانـه يـا      ده ميگدايي را شغل خود قرار 

نيازهاي نـاداران برطـرف شـده و دچـار گـدايي و شـدت فقـر        ، نصف سال تقسيم شود
ان خـوب  تـو  مـي به صورت تدريجي وند. ناگفته نماند كه با تأخير و تقسيم زكات ش مين

فكر كرد و آن را به نيكويي ميان مستمندان تقسيم نمود. خصوصاً اگر اشخاصـي جهـت   
 را شناسايي كنند. ها آنجستجو و پيدا كردن مستحقان تعيين گردند و به دقت 

همچنين اگر تأخير زكات به خاطر حساب و كتاب ثروت و دقت و بررسـي مقـدار    
ولي تأخير نبايد اكثريت سـال را در بـر   ، اداي آن باشد اشكالي نداردزكات و احتياط در 

 گيرد و ميزان مقدار واجب كم شود.
 از گفتار و امالي ايشان –شيخ ابن جبرين 

 ودش مي] حكم زكات پول و مالي كه براي ازدواج جمع آوري 42[

شخصي طي چندين سال به جمع آوري پول مي پردازد تا پسـرش بـا آن پـول     س: 
ازدواج كند.. آيا در اين مال زكات واجب است؟ با علم به اين كه اين شخص هدفي جز 

 ازدواج دادن پسرش ندارد.
پولي را كه جمع نمـوده ادا   ي همهبر او واجب است كه با تمام شدن سال زكات  ج:
، چون تا زماني كه اين پول در دسـت اوسـت  ، ازدواج پسرش باشد گرچه هدفش، نمايد
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تا ايـن كـه   ، بنابراين بر او الزم است كه زكات آن را بپردازد، ودش ميوب مالك آن محس
ادلـه ي عمـومي كتـاب و سـنت     ، در ازدواج پسرش به مصرف برسد و دليل اين مسـئله 

 هستند.
 )10( ص، جمع و ترتيب: محمد المسند -فتاواي زكات –شيخ ابن باز 

 زكات واجب است؟، ] آيا در تبرعات و خيرات43[

د براي روز مبـادا و  آور ميي از مردم هستند كه هركدام شان مقداري پول گروه س: 
ند تا در اين صورت بر حسب نياز و وقوع حوادث از آن اسـتفاده  كن مينياز يكجا ذخيره 

 ود؟ش ميزكات بر آن واجب ، نمايند. آيا هرگاه سال بر اين مال تمام شود
و خيرات براي مصـالح عمـومي و   اين اموال و امثال آن كه مردم به صورت تبرع  ج:

زكات ندارد. چون اين مال به خاطر كسب رضاي اهللا از ملكيـت  ، همياري جمع مي كنند
با حوادث و باليا  خارج شده و منافع آن براي غني و نيازمند يكسان است و با مال ها آن

د و در حكـم  شـو  مـي خـارج   هـا  آنود؛ به همين سبب اين اموال از ملكيـت  ش ميمقابله 
 ود.ش ميصدقاتي است كه براي انفاق در راه اهللا جمع آوري 

 )48( ص، فتاواي زكات. جمع و ترتيب: محمد المسند –شيخ ابن 

 ] آيا زكات در اموال وقفي واجب است؟44[

صندوقي براي دانشجويان در نظر گرفته ايم. آن عبارت ، در دانشگاه ملك سعود س: 
از طرف دانشگاه و نيز به وسيله برداشت بخـش   است از يك سازمان مالي كه سرمايه آن
ود و از اين صندوق به دانشـجويان نيازمنـد   ش مياندكي از پاداش هاي دانشجويان تأمين 

ود. بفرماييد كه آيا در اين مبالغي كه در صندوق موجود است زكات واجـب  ش ميكمك 
 است؟
چـون  ، نيسـت پولي كه در صندوق مذكور و امثال آن ذخيره شده زكات واجـب   ج:

بلكه مانند ساير اموال موقوفه بـراي كارهـاي   ، اين پول صاحب و مالك بخصوصي ندارد
 خير و اعمال نيك فراهم شده است.



   

 1199 باب هفتم: زكات
 

 )47( ص، فتاواي زكات. جمع و ترتيب: محمد المسند –شيخ ابن باز 

 ] آيا در مال و ثروت كودك زكات واجب است؟45[

م و نفقـه ام بـر دوش پـدرم    كـن  مـي زندگي با خانواده ام ، ساله هستم 17جواني  س:
است. خودم داراي مبالغي پول هستم كه در يك بانك اسالمي پس انـداز شـده اسـت و    

آيا بر من واجب است كه زكات آن را بپردازم و ، هم اكنون يك سال بر آن گذشته است
د زكات واجب است؟ آيـا وجـوب زكـات از    آي ميآيا بر سودي كه از اين مال به دست 

 ود؟ش مين بلوغ شروع س
محصوالت زميني و ، طال و نقره، زكات در مال هاي زكوي عبارتند از: چهارپايان ج:

زكـات در مـال يتـيم نيـز     ، كودك باشد. بنابراين ها آنكه مالك  هرچند، كاالهاي تجاري
كه كم باشد به شرط آن كه اصل آن به حد نصـاب رسـيده باشـد.     هرچندواجب است؛ 

انـدك   هرچنـد ، ات مال را خارج كند و از سود پولش هم پرداخت كنـد ولي ِ كودك زك
 باشد. مشروط بر اين كه اصل سرمايه به حد نصاب برسد.

 ) 10( ص، جمع و ترتيب: محمد المسند، فتاواي زكات –شيخ ابن جبرين 

 ] آيا در مال ديوانه و يتيم زكات واجب است؟46[

 ست؟آيا در مال يتيم و ديوانه زكات واجب ا س:

مسلمان و تام ، به شرط آن كه آزاد، در مال هر كدام از اين ها زكات واجب است ج:
پيـامبر   داراي اختيار كامل) باشند. دليل آن حديثي است كه دار قطني مرفوعـاً از ( الملك

رْ « روايت كرده است:وسلَّم صلَّى اللَّه علَيه وآله  يَتَجُ لْ الَ اليَتِيمِ فَ َ مَ يلِ نْ وَ تَّى  مَ هُ حَ كْ ُ رتْ الَ يَ بِهِ وَ

ةُ  قَ دَ هُ الصَّ لَ أْكُ  :  )957F1(»تَ

                                                            
عبـداهللا بـن    )، از حـديث 10764( 6/2 "سـنن كبـري   ")، بيهقـي در 1(  2/109)، دار قطني 641ترمذي  ( -1

رضـي  "و آن حديث ضعيف است؛ اما برايش شاهد صـحيحي از صـحابه    رضي اهللا عنه عمرو بن عاص
)، 159-2/157(  "تلخـيص الحبيـر   "و شاهد مرسـل نـزد شـافعي وجـود دارد. رجـوع كـن:         "اهللا عنهم

 ). 3/239،238(  "األحوذي تحفة"و
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رها و بي استفاده  بايد با آن تجارت كند نبايد آن را، هر كس سرپرست مال يتيم شد«

 ».بگذارد تا اين كه زكات تمامش كند
 دليل ديگر وجوب زكات در مال يتيم و ديوانه حديثي است كه آن را امام مالـك در  

ـةُ «دالرحمن بن قاسم كه از پدرش روايت نموده كه گفته است: مؤطا) از عب( ائِشَ انَتْ عَ كَ

اةَ  كَ الِنَا الزَّ وَ نْ أَمْ جُ مِ ْرِ انَتْ ختُ ا فَكَ هَ رِ جْ ِ يفِ حِ نيْ تِيمَ ا يلِ يَ أَخً لِينِي وَ  :)958F1(»تَ

من و برادرم را كه يتيم بوديم به سرپرستي گرفـت و زكـات    "رضي اهللا عنها"عائشه«
 ».ددا ميا اموال مان ر

و حسن بن ، عائشه، جابر، ابن عمر، فتواي علي، وجوب زكات در مال يتيم و ديوانه 
(اشد.ب ميرضي اهللا عنهم) ( علي

959F

 نقل كرده است. ها آناين فتوا را ابن منذر از  )2
 ) 11( ص، جمع و ترتيب: محمد المسند، فتاواي زكات -انجمن دائمي

 ] اداي زكات وام و كيفيت آن47[

ه شخصي مبلغي پول قرض داده ام و برآن سال تمام شده است و بدهكار هنوز ب س:
يـا ايـن كـه    ، آيا زكات اين مالي را كه به او قرض داده ام بپـردازم ، قرضم را نداده است

سپس به وقت قبض زكـات يـك سـال را    ، منتظر بازپرداخت آن از سوي بدهكارم باشم
 بپردازم؟

اني آن را پـس  تـو  ميباشد كه هرگاه بخواهي اگر قرض شما بر شخص پولداري  ج:
چـون ايـن قـرض در صـورت     ، در اين صورت هر سال بايد زكات آن را بدهي، بگيري

خواه آن را به خاطر رعايـت مـديون از او طلـب نكنـي و     ، مذكور در حكم امانت است
و فقيـر  ، خواه به خاطر عدم نياز به آن. ولي اگر وام يا قرض شما بـر فـرد تنـگ دسـت    

بايد گفت كه فتواي مختار و راجح اين است كه تا زماني كه ، و يا عاجز باشد دخير كنتأ

                                                            
 ).10768( 6/3 "سنن كبري")، بيهقي  در 589( 1/251 "موطأ مالك" -1

 ).2/256از ابن قدامه:  ( "المغني  "مراجعه شود به  -2
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ا هرگـاه آن را قـبض    ، زكـاتي بـر آن واجـب نيسـت     اي كردهقرض خود را دريافت ن امـ
 اگرچه سال ها نزد بدهكار مانده باشد.، نمودي زكات يك سال آن را بپرداز

 )51( ص، تيب: محمد المسندجمع و تر –فتاواي زكات  –شيخ ابن جبرين 



 

 

 

 

 :فصل چهارم
زكات محصوالت زميني و 

 كاالهاي تجاري



 

 ] آيا نخل هاي خانه زكات دارد؟48[

سه سال پيش خانه اي خريدم كه الحمد هللا سه اصله درخت خرماي ثمره دهنده  س:
از دو نوع در آن وجود دارد و ثمره ي شان زياد است. آيا با ايـن وضـع بـر مـن زكـات      

 اجب است. اگر جواب مثبت است و با توجه به اين كـه مـردم نسـبت بـه آن نـا آگـاه      و
 از شما چند سؤال مي پرسم:، هستند

در ، انم بدانم كه ثمره ي اين درختان به حد نصـاب رسـيده اسـت   تو مياوالً: چگونه 
 مي چينم؟ ها آنحالي كه من همواره از 

 ؟ودش ميچگونه تعيين  ها آنثانياً: ميزان زكات 
يا اين كه هر دو نـوع بـا هـم زكـات     ، ودش ميآيا زكات هر نوع آن جداگانه ادا  -

 ود؟ش ميشان ادا 
 پول پرداخت نمايم؟، آيا جايز است كه به جاي ثمره ي اين درختان -

 زكات سال هاي گذشته را نداده ام چه كار كنم؟ -
شـان   درست است كه بسياري از مردم پيرامون حكم نخل هايي كه در خانه هاي ج:

داراي هفت يا ده و يـا كـم و بـيش اصـله نخـل      ، است ناآگاه اند؛ آري! بسياري از مردم
 ها آننند كه زكات بر دا ميولي ن، درس مينيز به حد نصاب  ها آنخرما هستند كه ثمره ي 

در ، ند كه زكات تنها در نخل هـاي بـاغ هـا واجـب اسـت     كن ميبلكه فكر ، واجب است
 چه در خانه باشد و چه در باغ.  ، نخل واجب استحالي كه زكات در ثمره ي 

صاحب اين نخل ها بايد كارشناسي بياورد تا ثمره ي اين درختان را تخمين ، بنابراين
بر او واجب اسـت  ، ندرس ميند يا نه؟ اگر به حد نصاب رس ميبزند كه آيا به حد نصاب 

مـي   هـا  آنلي كـه از  در حـا ، را بدهـد  هـا  آنكه زكات آن را بپردازد. ولي چگونه زكات 
 چيند؟
 در چنين حالتي بايد قيمت ثمره ي نخل تخمين زده شود و نصـف عشـر  ، به نظرم -

يك بيستم) از قيمت آن به عنوان زكات داده شود. اين كار براي مالك آسان تـر اسـت.   (
 ليكن مقدار زكات چقدر است؟
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حـالي كـه    در، )اسـت 5%( پاسخ اين است كه مقدار زكات اين ثمره ها پـنج درصـد  
نـه ماننـد زكـات    ، چون زكات خرما همچون زكات ثمـره اسـت  ، است 5/2زكات مال %

 تجارت.
اكنون بـا خـودش تخمـين    ، اما سال هايي كه گذشته و سائل از حكم آن نا آگاه بوده

را بپـردازد و   هـا  آنانـد باشـد و زكـات    تو ميبزند كه ثمره هاي سال هاي گذشته چقدر 
؛ چون او از حكم مذكور ناآگاه بوده اسـت. ولـي بايـد زكـات     گناهي بر گردن او نيست

 سال هاي گذشته را بپردازد.
 )40( ف –) 18/60( مجموعه فتاوي و رسائل –شيخ ابن عثيمين 

 ] حكم زكات سهم ها49[

مربوط بـه خريـد و    : شما اطالع داريد كه برخي از افراد در بازار بورس و سهام1س
كـه صـاحب سـهام     افتـد  مـي ند؛ مـواردي اتفـاق   كن ميم فروش زمين اقدام به خريد سها

قيمت در نوسان است گـاهي قيمـت فـروش بيشـتر از قيمـت      ، را بفروشد ها آنبخواهد 
خريد و گاهي كمتر از آن است. بعضي اوقات ايـن شـخص در زمـين امـالك خـودش      

 را بفروشد. ها آناموالي دارد و منتظر باال رفتن قيمت بازار است تا 
الزم است زكات سهام خود را كـه هنـوز بـه فـروش     ، است كه آيا بر فرد سؤال اين 

اين سهام مربوط به زمين چندين سال به دليـل   افتد مينرفته اند پرداخت كند؛ زيرا اتفاق 
آيا زكات بر اين سهام هماننـد  ، پايين بودن قيمت در بازار روي دست صاحبش مانده اند

شخص صبر كند كـه هـر زمـان ايـن سـهام را       كاالهاي تجاري واجب است يا خير؟ آيا
زيـرا اتفـاق    -آن گونه كه برخي از علما فتـوا داده انـد   -را بپردازد ها آنفروخت زكات 

كه پس از چندين سال باز هم قيمت سهام باال نرفته است. آيـا زكـات هـر سـال      افتد مي
م كـه  بايـد توضـيح دهـ   ، بايد پرداخت شود يا اين كه فقط زكات يك سال واجب است

برخي از افراد سرمايه هاي هنگفتي را به خريد سهام زمين اختصاص داده انـد كـه اگـر    
را بپردازند يا بايد جهت پرداخت مقدار زكات از جايي پـول   ها آنقرار باشد زكات همه 

مسئله مهمي كه وجود دارد اين است كه ، دند و يا قسمتي از سهام را بفروشنقرض بگير
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رسد فوراً چيزي مـي  ب اناد نيست. به محض اين كه پولي به دستشپول نقد دست اين افر
 د.نخر

يرد گ مي: آن چه در اين سؤال از سهام مطرح شده در رديف كاالهاي تجاري قرار 1ج
، يرد؛ صاحب اين سهام بدون در نظر گـرفتن قيمـت خريـد   گ ميزكات تعلق  ها آنكه به 

چنان چه پولي در اختيار دارد زكـات  ، پايان هر سال سهام مذكور را قيمت گذاري نمايد
را به نرخ روز پرداخت كند. اگر پولي ندارد هرگاه اين سهام را فروخـت و پـولش    ها آن

 را تحويل گرفت زكات سال هاي گذشته را بدهد.
ود كه به منظور تجارت و خريـد و فـروش در   ش مياين حكم شامل همه زمين هايي 

بلكـه بـه   ( ه عنوان سهام در بازار معاملـه نشـوند  كه ب هرچنداختيار صاحبان شان هستند 
 وند).ش ميصورت عادي و با قرارداد هاي شخصي معامله 

 )35، 36( ص، جمع و ترتيب: محمد المسند، فتاواي زكات، انجمن دايمي
ساليانه زكات ايـن  ، شركت، مالك چند سهم است، شخصي در شركتي سهامي -2س

 ام مكلف است زكات سهامش را بدهد؟د؟ آيا صاحب سهكن ميسهام را پرداخت 
: بر مالك سهام الزم نيست زكات سهامش را مجدداً پرداخت كنـد؛ زيـرا از يـك    2ج

 ود.ش ميجنس دو بار زكات داده ن
چنان چه سود حاصل از ايـن سـهام را سـهامداران شـركت ميـان خودشـان تقسـيم        

 هند.زكات آن را بد، بر افراد الزم است پس از دريافت سود، ندكن مي
 هـا  آنشركت وسايل نقليه و ابزار كار و زمين بخرد تا  ي آيها سرمب مياگر شركت سها

بلكه ، پرداخت زكات الزم نيست، در اصل سرمايه، را به كار گيرد ها آنيا ، اجاره دهد را
 يرد.گ ميزكات به اجاره تعلق 

اجناسـي   چنان چه شركت سرمايه را در تجارت و بازرگاني به كار انداخته است كـه 
 هر دو الزم است.، زكات بر سرمايه و سود، روشدف ميرا مي خرد و 

 ق هـ 14/19/1423از گفتار و امالي شيخ ابن جبرين در تاريخ 
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سقوط كرده است و يـك سـال از    آن: شخصي مالك چند سهم است كه قيمت 3س
اسـبه  آن گذشته است؛ آيا بر اين سهام زكات الزم است يا خير؟ زكات شان چگونـه مح 

 شود؟
را نفروخته است زكاتي بـه   ها آن: اگر اين سهام متعلق به زمين است تا زماني كه 3ج

؛ هرگاه سهام خود را تحويل گرفت زكات يك سال را بدهد؛ فرقـي  گيرد نميتعلق  ها آن
د كه قيمت سهام سقوط كرده باشد يا باال رفته باشد. چنان چـه سـهام مربـوط بـه     كن مين

را  هـا  آن، مالـك سـهام  ، ودش ميزكات پرداخت ، ت اجناس و كاالهاتجارت است از قيم
چقدر است و سپس زكات را از قيمت روز پرداخـت   ها آنقيمت گذاري كند كه ارزش 

به دليل كاهش قيمت بازار) اكنون قيمـت  ( يك صد ريال است و، كند؛ مثالً اگر هر سهم
همـين پنجـاه ريـال محاسـبه      مقدار زكات از، سهم يك صد ريالي به پنجاه رسيده است

 ود.ش مي
 ه. ق14/10/1423مورخه ي ، از گفتار و امالي شيخ ابن جبرين

 مراكز تجاري و زمينهاي زراعي ، ها آن] زكات ساختم50[

ساختمان و مراكز تجـاري  ، خود ي آيهبرادري دارم كه سرمايه دار است و با سرم س:
او نصـيحت كـردم كـه زكـات در اصـل      بـه  ، و زمينهايي خريده كه براي او درآمد دارند

بلكه فقط زكات بر پول اجاره الزم است با اين شرط كه يـك سـال    ؛سرمايه الزم نيست
بر آن بگذرد. چنانچه برادرم پس از دريافت اجاره آن را در حساب خـود ذخيـره نكنـد؛    

بـرادرم  بلكه مجدداً با آن ساختماني جديد بخرد و... آيا با اين شيوه هيچ گاه بر سـرمايه  
د؛ مگر زماني كـه تـا   كن مينه اصل سرمايه و نه سودي كه دريافت ، ودش ميزكات الزم ن

ود؟ شـ  مـي آنگاه بر اين پول زكـات الزم  ، يك سال با پول اجاره ساختمان جديدي نخرد
د؟ دهـ  مـي افراد زيادي اند كه وضعيت مشابه برادرم را دارند. آيا اسالم به اين كار اجازه 

وند؟ چه نوع زمين هايي هستند كه زكـات بـر اصـل آن الزم    ش ميگناهكار آيا اين افراد 
نيست و همچنين بر درآمد آن تا زماني كه يك سال بر آن نگذرد؟ آيا حد معيني در ايـن  

 مورد وجود دارد يا اين كه كم و زياد آن برابر است؟
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نقـد كـه   پـول  ، چندين نوع اسـت؛ از جملـه  ، در اختيار دارد انسانسرمايه اي كه  ج:
آن گـاه زكـات بـر آن الزم    ، به حد نصاب شرعي برسد و يك سال بر آن بگـذرد  هرگاه

است. زمين هاي زراعي كه زكات بر محصول آن هنگام برداشت الزم است؛ نه ايـن كـه   
زكـات بـر   ، يي كه اجـاره هسـتند  ها آنزكات بر اصل زمين الزم باشد. زمين ها يا ساختم

اين كه يك سال بر آن بگذرد و به حد نصـاب شـرعي   پول اجاره الزم است مشروط بر 
 برسد؛ بايد گقت كه زكات بر اصل زمين و ساختمان الزم نيست.

و كاالهايي كـه تجـاري هسـتند و بـه قصـد تجـارت خريـد و         ها آنساختم، زمين ها
، زكات بر اين اموال واجب است؛ با اين قيد كه يك سال بر آن بگـذرد ، وندش ميفروش 

 همان حكم اصل سرمايه است.، ي حكم گذشت يك سال بر سوددر مواد تجار
يعني با گذشت يك سال بر اصل سرمايه هنگام پرداخت زكات سود با اصل سـرمايه  

 گرچه يك سال بر سود نگذشته باشد).( ودش ميحساب 
 ود.ش ميزكات حيوانات با كامل شدن نصاب و گذشت يك سال الزم 

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

 حمل و نقل ] حكم زكات ماشين هاي51[

 آيا بر ماشين هاي مسافربري و باري زكات الزم است؟ س:

زكات بر ماشين ها و شتراني كه مخصوص باربري هستند الزم نيست؛ زيـرا ايـن    ج:
 .اشندب ميها براي تجارت نيستند بلكه براي استفاده و رسانيدن بار به مقصد 

 -جايز است ها آنگاو و ساير حيواناتي كه خريد و فروش ، االغ، شتران، اما ماشين ها
يعني بر اصل قيمـت  ( الزم است ها آنزكات بر ، به منظور تجارت نگهداري شوند هرگاه

رسـول اهللا   )؛ به دليل روايتي كه ابوداود و ديگر كتب حديث روايت نموده انـد كـه  ها آن
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لَيلَّى اللَّه عآله صو ه لَّمسولَ  است: فرمودهوسإِنَّ ر]ه لَّم  صلَّى اللَّه علَيه وآله  اللـَّ سـكَـانَ  و
(يأْمرُنَا أَنْ نُخْرِج الصدقَةَ منْ الَّذي نُعد للْبيعِ]

960F

1( 
بـه قصـد    دنـد از آن چـه كـه   دا ميبه ما دستور  وسلَّمرسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله «

 »ود زكات بدهيمش ميتجارت نگهداري 
حكايـت نمـوده    "رحمه اهللا "فتواي جمهور علما همين است كه امام ابوبكر بن منذر

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

 ] حكم زكات زمين52[

ضـرورت و نيـاز    م و براي موقعكن مياستفاده ن مالك قطعه زميني هستم و از آن س:
آن را نهاده ام. آيا بر من واجب است كه زكات آن را بدهم؟ اگر زكات آن را بـدهم آيـا   

 الزم است كه هر مرتبه قيمت آن را تعيين كنم؟
زكاتي بر شما در اين زمين نيست. چرا كه وقتي كااليي براي تجارت تهيـه شـده    ج:

ا و فـرش هـا و ماننـد آن كـااليي     ماشين ه، اثاثيه، باشد زكات در آن واجب است. زمين
هستند كه زكات در اصل آن واجب نيست. اگر هدف آن مال اندوزي باشد به طوري كه 

زكات در آن واجب است. اگر براي تجارت ، پول هايي براي خريد و فروش فراهم شود
 نباشد مثل سؤال شما در اين امور زكاتي الزم نيست.

 )26( ص، ترتيب: محمد المسند جمع و، فتاواي زكات، شيخ ابن جبرين

                                                            
). در[ 7388( 4/146)، و بيهقي در[السنن الكبري] 7029( 7/253)، و طبراني در[الكبير] 1562أبوداود  ( -1

) گويد: 4/227المفاتيح] ( ة: گويد: سند آن ضعيف است.و مال علي قاري در[مرقا3/69مجمع الزوائد] 
همام [رحمه اهللا]گويد: بر او سكوت كرده[يعني أبوداود] و اين تحسين از منذري است. و ابن  ابن

 عدالبر تصريح كرده كه سند آن صحيح است.ا.ه



 

 

 

 

 

 :باب هشتم
 احكام و مسايل روزه



 

 

 

 

 فصل اول:
 حكم روزه و شرايط آن



 

 ] حكم روزه و حكم تارك آن 1[

 رد؟دا ميروزه گرفتنِ ماه رمضان چه حك س:

و اجماع مسلمين فرض ، سنت، روزه ي ماه مبارك رمضان بدليل نص كتاب ج:

﴿ د:فرماي مي تعالىاهللا ، است                     

          ﴾ :۱۸۳[البقرة[ 

اي كساني كه ايمان آورده ايد روزه بر شما فرض شده است همانگونه كه بر كساني «
 .»ست باشد كه پرهيزگار شويدكه پيش از شما بوده اند فرض بوده ا

﴿                    

          ﴾ :۱۸۵[البقرة[  

ت تا مردم را راهنمايي ماه رمضان همان ماهي است كه قرآن در آن نازل شده اس«
پس هر ، كند و نشانه ها و آيات روشني از ارشاد باشد و ميان حق و باطل جدايي افكند

 .»كس از شما فرا رسيدن اين ماه را دريابد بايد كه آن را روزه بگيرد

هپيامبر اكرم صلَّى  نِيَ اإلسالم عيل مخ[ علَيه وسلَّم فرموده است: اللـَّ أن ال شهادةِ  :سبُ

وحج بيت ، و صومِ رمضان، و ايتاءِ الزكاة، و إقام الصالة، و أنّ حممداً رسول اهللا، إله إال اهللا

(اهللا احلرام.]
961F

1(  

 اسالم بر پنج پايه استوار است:
 اللَّـهوجود ندارد و محمد صلَّى » اهللا«گواهي به اين كه هيچ معبود بر حقي جز  -

 .علَيه وسلَّم فرستاده ي اوست
 بر پا داشتن نماز  -

 دادن زكات  -
 رمضان روزه گرفتن ماه -

                                                            
 ) با الفاظ نزديك به هم 16) و مسلم  (8بخاري  ( -1
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 براي افراد توانمند)( حج بيت اهللا -

هرسول اكرم صلَّى  وموا][ فرموده است:وسلَّم علَيه  اللـَّ وهُ فصُ تُمُ يْ أَ (إذا رَ
962F

1( 

 رمضان را روزه بگيريد.، با رؤيت هالل
زه از اركان دين اسالم به اجماع مسلمانان روزه ي ماه رمضان فرض است و رو

ردد؛ مگر افرادي كه از كشورهاي گ ميپس هر كس منكر فرضيت آن شود كافر ، دباش مي
براي اين افراد ابتدا بايد حكم روزه و ، اسالمي فاصله دارند و از احكام اسالم خبرندارند

چنانچه پس از اطالع و آگاهي باز هم بر انكار آن اصرار ، ساير احكام تعريف شود
د. اما كسي كه از روي تنبلي و سهل انگاري شو ميورزند به كافر بودنشان حكم كرده ب

د خطر بزرگي در كمينش نشسته است. تا جايي كه بعضي از علما او را كن ميآن را ترك 
 ردد؛ بلكه فاسق است.گ ميولي راجح اين است كه تارك روزه كافر ن، كافر گفته اند

 )19/11( و رسائلمجموع فتاوي  -شيخ ابن عثيمين

 ] سن روزه گرفتن براي پسران و دختران 2[

 لطفاً سن تكليف پسران و دختران را توضيح دهيد؟ س:

برسد ، عاقل به بلوغت انسان هرگاهپس ، رددگ ميبا بلوغ و عقل محقّق ، تكليف ج:
چه زن؛ از آن پس احكام شريعت بر او الزم ، د چه مرد باشدشو ميمكلف محسوب 

 البته عاليم بلوغ در پسران و دختران متفاوت است.ند. شو مي
 عاليم بلوغ:

قاعدگي و باردار شدن عالمت بلوغ دختران است حتي اگر زود تر از سن  -
 پانزده سالگي اين اتفاق برايشان رخ دهد.

اعم از پسر و دختر؛ اگر چه قبل از ، انزال در خواب يا بيداري همراه با شهوت -
 سن پانزده سالگي باشد.

 وييدن موي زير ناف.ر -

                                                            
 )1081-1080) و مسلم (1900بخاري ( -1
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 رسيدن به سن پانزده سالگي براي پسر و دختر. -

 وصلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفيق

 )10/146( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي وافتا

 ] حكم روزه ي رمضان براي افراد خردسال. 3[

نم كه به علت دا ميرد و كودك خردسالم در ماه رمضان بر گرفتن روزه اصرار دا س:
آيا اجازه دارم با ، كمي سنّ روزه برايش مضر است اما همچنان بر گرفتن آن اصرار دارد

 او تند برخورد كنم تا روزه نگيرد؟
ولي اگر ، فرزند شما اگر به سن تكليف نرسيده است روزه بر او واجب نيست ج:

زيرا ، گرفتن وادارش كنيدمي تواند بدون تحمل مشقت و سختي روزه بگيرد به روزه 
963Fند.نمود ميصحابه فرزندان خردسال خود را به روزه وادار 

1 
تا جايي كه بعضي از كودكان در اثر سختيِ روزه گريه مي كردندو صحابه به آنان 

دند تا با آن خود را مشغول كرده و سختي روزه را احساس نكنند. دا مياسباب بازي 
، بايد كودك را از روزه گرفتن منع نمود، ضرر دارد ولي اگر ثابت شود كه روزه برايش

ما را از سپردن اموال كودكان به دست آنان منع نموده است زيرا  تعالىبدليل اين كه اهللا 
مسلمانان را از  تعالىبيم آن مي رود كه مالش را هدر دهد. پس دقت كنيد وقتي كه اهللا 

پس به ، و زيان مالي در امان باشندسپردن مال كودكان به آنان منع نموده تا از ضرر 
ولي باز هم نبايد براي ، دور كرد ها آنضرر هاي جسمي را از  طريق اولي بايد

از روش سخت گيرانه استفاده كرد زيرا سخت گيري در امر تربيت كودكان ، جلوگيري
 كاري پسنديده و جالب نيست.

 )225( ص -فقه العبادات -شيخ ابن عثيمين

 گفتن فرا رسيدن ماه رمضان.] حكم تبريك  4[

                                                            
 ). وغيرهما1136). مسلم (1960بخاري ( -1
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به مناسبت حلول ماه رمضان بوسيله ي ، تبريك و شاد باش گفتن به يكديگر س:
رد؟ آيا تبريك گفتن دا ميتلفن و يا پيام كوتاه چه حك، مالقات حضوري يا از طريق نامه

 اصلي در شريعت دارد؟
ري است كه زيرا دعاي خي، اين گونه تبريك ها و شاد باش گوئي ها جايز است ج:

ژه اي  اميد به اجابت آن وجود دارد؛ در اين لحظات مردم به علت فرا رسيدن مناسبت وي
و اين كار نوعي ياد آوري به فضيلت اين مناسبت و ، ندكن مياظهار خوشحالي 

 عيد قربان و... است.، مناسبتهاي ارزشمند ديگر مانند عيد فطر
 اللَّـهتدالل كرده است: پيامبر اكرمصلَّى عالمه ابن رجب براي جواز اين كار چنين اس 

964Fد.دا ميعلَيه وسلَّم حلول ماه رمضان را به يارانش مژده 

1 
پس مي توان استدالل كرد كه اين شاد باش گوئيها در زمان قديم نيز مرسوم بوده 

بلكه اين كار ، چيز جديدي نيست كه از آن تعجب كنيم، است. بنابراين تبريك گفتن
 خير است.دعاي 

 هـ. ق14/10/1423در تاريخ  -شيخ ابن جبرين

 ] نيت روزه 5[

 د؟كن ميبراي تمام روزهاي رمضان كفايت  آيا نيت روزه ي رمضان بصورت عام س:

معلوم است هر شخصي كه در آخر شب براي صرف سحري بر مي خيزد قطعاً  ج:
د و انجام ده مينجام زيرا شخص عاقل هر كاري را به اختيار خودش ا، نيت روزه داشته

در وقت  انسانمعموالً ، هيچ كاري بدون اراده ممكن نيست و اراده همان نيت است
تنها خوردن ، رد. ولي چنانچه منظور شخصيخو ميسحر به نيت روزه شدن در فردا غذا 

باشد كه قبالً در اين وقت عادت به غذا خوردن نداشته است اين هم نوعي نيت 
 د.شو ميمحسوب 

                                                            
 )279المعارف ( لطائف -1
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د اين است كه فرضاً شخصي در يكي از روزهاي شو ميسؤالي كه اينجا مطرح اما 
زماني از ، دكن ميرمضان قبل از غروب خواب مي رود و كسي او را از خواب بيدار ن

د كه مي بيند فجر صادق كامالً طلوع كرده است؛ حال روزه ي اين شو ميخواب بيدار 
 د يا خير؟شو ميت صحيح شخص كه از شب نيت روزه ي فردا را نداشته اس

زيرا طبق قول راجح نيت روزه ي ، ييم: روزه اش صحيح استگو ميدر پاسخ 
د همان نيت كن ميرمضان براي كسي كه در اول ماه رمضان براي روزه گرفتن نيت 

مگر اين كه عذري پيش بيايد و افطار را ، برايش كافي است و نيازي به تجديدندارد
را بخورد كه در اين صورت ، اثناي رمضان يك يا چند روز برايش مباح بگرداند و در

 در روزهاي پس از رفع معذوريت نيت جديد الزم است.، براي روزه گرفتن
 )131( ). ف19/176( مجموع فتاوي و رسائل -شيخ ابن عثيمين

 ] چگونگي نيت6[

 براي روزه ي رمضان چگونه بايد نيت كرد؟ س:
مضان داخل شده است روزه ي بقيه ي ايام نيز         رآيا صرفاً با دانستن اين امركه 

 د؟ صحيح شو
 بنابراين بايد در شب نيت روزه بكند.، دشو مينيت با قصد روزه گرفتن منعقد  ج:

 وصلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفيق

 )10/246( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي وافتا

 اثبات دخول ماه رمضان ] روش شرعي براي 7[

 شيوه ي شرعي براي اثبات ماه رمضان كدام است؟ س:
توان براي اثبات آغاز يا اتمام ماه رمضان به محاسبات رصدخانه هاي   آيا مي  -

 ستاره شناسان اعتماد نمود؟
 آيا براي مسلمان جايز است كه در رؤيت هالل از تلسكوپ استفاده نمايد؟ -
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طلوع ، ه رمضان اين است كه مردم به جهتي كه هاللروش شرعي براي دخول ما ج:
بهتر آن است كه افراد مورد اعتماد و تيز بين اين ، د نگاه كرده و آن را پيدا نمايندكن مي

كار را انجام دهند كه اگر موفق به رؤيت آن شدند عمل به مقتضاي رؤيتشان واجب 
گر هالل شوال بود خوردن گردد كه اگر هالل رمضان بود روزه بر آنان واجب شود و ا

 روزه بر آنان واجب شود.
اگر رؤيت به روش مذكور ثابت نشد نبايد به محاسبات رصدخانه اي اعتماد نمود 

در واقع رؤيت هالل رمضان به ، مگر اين كه بتوان از طريق آن هالل را رؤيت نمود
علَيه وسلَّم كه  ـهاللَّوسيله ي اين دستگاه ها معتبر است بدليل عموم قول پيامبرصلَّى 

وا[ د:فرماي مي ومُ وهُ فَصُ تُمُ يْ أَ ا رَ وا]، إِذَ أَفْطِرُ وهُ فَ تُمُ أَيْ ا رَ إِذَ (وَ
965F

[با رؤيت هالل روزه بگيريد و  )1

 با رؤيت آن روزه را بخوريد.]
فقط بر محاسبات بدون رؤيت نبايد اعتماد نمود اما استفاده ازدوربين هاي نزديك 

اشكالي ندارد؛ ناگفته نماند كه استفاده از دوربين هاي نزديك ، كننده در رؤيت هالل
اين است  آيد ميزيرا آنچه كه از ظاهر احاديث بر ، كننده تنها جواز دارد و واجب نيست

كه مسلمانان بر رؤيت عادي اعتماد كنند نه بر چيزي ديگر اما اگر از آن استفاده كردند و 
ق رؤيت نمود اشكالي ندارد و مردم نيز از قديم االيام فرد قابل اعتمادي آن را از اين طري

از اين روش استفاده مي كردند و در شب سوم شعبان يا سوم رمضان بر مكاني بلند قرار 
 گرفته و با اين دوربين ها هالل را نگاه مي كردند.

بهر حال هر وقتي كه رؤيت هالل با هر وسيله كه ثابت شود عمل به مقتضاي آن 

هچون حديث پيامبرصلَّى ، ردگ ميواجب  ا [ علَيه وسلَّم در اين باره عام است: اللـَّ إِذَ

وا ومُ وهُ فَصُ تُمُ يْ أَ وا.]، رَ أَفْطِرُ وهُ فَ تُمُ يْ أَ ا رَ إِذَ  وَ

 )151 -2/150( )5( -كتاب الدعوة -شيخ ابن عثيمين

                                                            
 ) در همين باب گذشت.1تخريج حديث مذكور در فتواي شماره ي  ( -1
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وزه بگيرند و يا عيد ] آيا تمام مسلمانان مي توانند با رؤيت هالل رمضان در يك مكان ر 8[
 كنند؟

روزه بر همه ي مسلمانان در تمام ، آيا با رؤيت هالل رمضان دريك مكان س:
ند كه رؤيت كن ميد؟ مسلماناني كه در سرزمين هاي كفر زندگي شو ميكشورها واجب 

 د چگونه روزه بگيرند؟شو ميشرعي در آنجا محقق ن
يعني هنگامي كه رؤيت هالل ، ارندعلماي اسالم در اين مسئله نظريات متفاوتي د ج:

آيا عمل به مقتضاي آن بر ساير مسلمين نيز ، در يكي از شهرهاي مسلمين به اثبات برسد
 ردد يا نه؟گ ميواجب 

همين رؤيت عمل كرده و روزه  براساسعده اي از علما گفته اند كه تمام مسلمين 

﴿ ان كرده اند:بشوند. اين دسته از علما عام بودن آيه ي ذيل را دليل عنو   

                           ﴾ :البقرة]

۱۸۵[ 
هيند: خطاب پيامبرصلَّى گو مياين علما  وهُ «علَيه وسلَّم در حديث  اللـَّ تُمُ يْ أَ ا رَ إِذَ

وا ومُ ميع مسلمانان عام است.مشخص است كه مقصود از رؤيت مذكور اين براي ج »فَصُ

زيرا مشكل است كه همه ي افراد ، نيست كه هر فردي جداگانه آن را رؤيت نمايد
دخول ماه ، بلكه مقصود رؤيت كساني است كه با رؤيت شان، بتوانند آن را مشاهده كنند

 به اثبات مي رسد و اين در هر مكاني عام است.
ديگر از علما گفته اند: اگر مطلع يك كشور با مطلع كشوري كه هالل در آن عده اي 

رؤيت شده متفاوت باشد در اين صورت رؤيت اهل آن كشور براي كشور ديگر مالك 
نيست. بلكه اهل هر كشوري با رؤيت خودشان عمل بكنند؛ ولي اگر مطالع يكي باشد 

بايد به رؤيت كشوري ، نرسيده آن وقت مردم كشوري كه رؤيت در كشورشان به اثبات
 كه در مطلع يكي هستند عمل نمايند.
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ند كه علماي دسته اول استدالل كرده بودند البته با كن مياين علما از داليلي استدالل 

﴿ ي شيوه اي ديگر؛ اين علما از آيه          ﴾  چنين استنباط

، رؤيت هر فرد بصورت جداگانه نيست، قصود از رؤيتند: معلوم است كه مكن مي
ند بايد افراد كن ميبنابراين همانگونه كه افراد كشوري كه هالل را ديده اند بدان عمل 

كشوري كه رؤيت در آنجا به اثبات نرسيده است ولي مطلعش با مطلع آن يكي است 
يكي از اين دو كشور  در، روزه بشوند. بعنوان مثال: دو كشور كه در مطلع متحد هستند

د و در ديگري به اثبات نمي رسد. در چنين حالتي همانگونه كه شو ميرؤيت هالل ثابت 
يرند به همان ترتيب افراد كشوري گ ميافراد كشوري كه هالل را رؤيت نموده اند روزه 

نيز روزه بگيرند. اما كشورهايي كه مطالع شان با هم ، كه رؤيت در آن ثابت نشده
نه  ها آناست رؤيت اهل كشور براي اهل كشوري ديگر معيار نيست چون متفاوت 

 حقيقتاً و نه حكماً هالل را نديده اند.
هاين عده همچنين از حديث رسول اهللا صلَّى  با رؤيت «د: فرماي ميعلَيه وسلَّم كه  اللـَّ

ند: اگر مكاني كن ميچنين استدالل » هالل روزه بگيريد و با رؤيت آن روزه را بخوريد.
با مكان افرادي كه هالل را رؤيت كرده اند از حيث مطلع متفاوت باشد پس اهل آن 

، يندگو ميمكان نه حقيقتاً و نه حكماً هالل را مشاهده نكرده اند. اين گروه از علما 
توقيت ماهيانه همچون توقيت روزانه است. پس شهر ها همان گونه كه در اوقات سحر 

با هم مختلف هستند پس بايستي در روزه و افطاري ماهانه نيز متفاوت  و افطار هر روز
 باشند و مشخص است كه به اتفاق مسلمين اختالف روزانه تأثير گذار است.

ند روزه و افطاري آنان قبل از كساني است كن ميبنابراين كساني كه در شرق زندگي 
روزانه به اختالف مطالع ند. از اين جهت وقتي كه در توقيت بر ميكه در غرب بسر 

 يم.كن مييم عين همين حكم را در مورد توقيت ماهانه نيز اعتبار كن ميحكم 
يند براي هيچ كس ممكن نيست از آيات و احاديثي كه به گو ميعلماي مذكور 

صورت عام آمده اند استدالل نموده و بگويد كه حكم اين نصوص براي تمام مسلمين 
 ست. مانند نصوص ذيل:در تمامي نقاط دنيا عام ا
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﴿                          

                     ﴾۱۸۷: [البقرة[ 

 تعالىبا زنانتان آميزش كنيد و چيزي را بخواهيد كه اهللا  -در شب -پس هم اكنون«
برايتان الزم دانسته است و بخوريد و بياشاميد تا آنگاه كه رشته سپيده ي بامداد از رشته 

 »ردد. و سپس روزه را تا شب ادامه دهيد.گ ميسياه شب برايتان واضح و آشكار 

بَلَ اللَّيْل ا أَقْ نَا [إِذَ ا هُ نْ هَ نَا، مِ ا هُ نْ هَ ارُ مِ رَ النَّهَ بَ أَدْ سُ ، وَ مْ بَتِ الشَّ رَ غَ دْ أَفْطَرَ  -وَ قَ فَ

[ ائِمُ (الصَّ
966F

1(  

شب از اين سمت به شما روي آورد و روز از اين سمت به شما پشت نمود  هرگاه[
 و خورشيد غروب كرد وقت افطار فرا رسيده است.] 

﴿ همچنين است توضيح اين آيه:           ﴾ :و  ]۱۸۵[البقرة

هتوضيح اين حديث پيامبر صلَّى  وا[ :علَيه وسلَّم اللـَّ ومُ وهُ فَصُ تُمُ يْ أَ ا رَ وهُ ، إِذَ تُمُ أَيْ ا رَ إِذَ وَ

وا.] أَفْطِرُ  فَ

 د.باش ميگفتار مذكور گفتاري وزين و قياسي صحيح 
مسئله ي آغاز و اتمام رمضان به ولي امر مسلمين واگذار بعضي از علما فتوا داده اند 

او با استناد شرعي دستور به روزه يا عيد بدهد به مقتضاي آن عمل  هرگاه، دشو مي
ردد. اين علما براي صدور گ ميد كه اين امر سبب وحدت كلمه و اتحاد مسلمانان شو مي

ونَ الصَّ «اين حكم به عام بودن اين حديث استناد نموده اند:  ومُ مَ تَصُ وْ مُ يَ ـوَ ، وْ مَ الْ وْ طْرُ يَ فِ

                                                            
 )  1100)، مسلم  (1954بخاري  ( -1
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ونَ  طِرُ فْ عيد) روزي ( يريد و خوردن روزهگ ميرمضان همان روزي است كه روزه  )967F1(»تُ

 ريد.خو مياست كه روزه را 
در خصوص مسئله ي مذكور اقوال و نظريات متعددي از علما و دانشمندان ديني 

 معذوريم). ها آنكه از بيان همه ( نقل شده و اختالفات زيادي ذكر گرديده است.
ند و رؤيت كن مياما قسمت دوم سؤال: مسلماناني كه در شهرهاي كفار زندگي 

 د چه كار بايد بكنند؟ شو ميشرعي در آنجا محقق ن
اگر ، پاسخ اين است كه براي اين افراد اثبات هالل از طريق شرعي امكان پذير است

به آسمان نگاه كنند و اگر مشكلي وجود برايشان مشكلي نباشد جهت رؤيت هالل 
رؤيت يكي از كشورهاي اسالمي عمل نموده و روزه بگيرند و  براساسداشته باشد 

چنانچه فتواي دوم را ترجيح بدهيم و بگوييم كه اگر مطالع كشورها مختلف باشد پس 
رؤيت هر كشوري جدا گانه معتبر است و كشوري كه اين افراد در آن ساكن هستند 

عش با مطلع كشوري كه كه رؤيت در آن ثابت شده فرق بكند در اين صورت مطل
ييم اين ها به نزديك ترين كشور اسالمي ملحق شده و روزه ي خود را با آن گو مي

 محاسبه بكنند و اين بهترين كار ممكن است.
 )156 -2/152( )5( كتاب الدعوة -شيخ ابن عثيمين

از شهر خود كامل كرده و سپس هالل شوال  روز از رمضان را در غير 28] شخصي 9[
 دشو ميرؤيت 

شخصي هالل رمضان را در شهر خود رؤيت كرده و طبق آن روزه ي رمضان را  س:
د و در آنجا هالل را مشاهده كن مييد و سپس به شهر ديگري مسافرت نما ميآغاز 

                                                            
) مـن  802رضـي اهللا عنـه والترمـذي بنحـوه  (     ة) مـن حـديث أبـي هريـر    697)، ترمذي  (2344ابوداود  ( -1

و فـي الموضـع   » ديث غريب حسـن ح«رضي اهللا عنها. و قال الترمذي في الموضع األول:  ئشةحديث عا
 »حديث غريب صحيح«الثاني:
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مراه مردم اين روز را روزه گرفته است آيا مي تواند ه 28د كه با اين حساب تنها كن مي
 شهرستان نماز عيد را بخواند؟

براي شروع و پايان رمضان رؤيت هالل مالك است و اين شخص چون رمضان  ج: 
د و بر او شو ميرا در شهر خودش شروع نموده است ايام روزه اش از همان زمان شروع 

را  عيد نمايد. چون هالل واجب است كه همراه مردم شهري كه در آنجا مسافرت نموده
همراه مردم آن ، بنابراين شخص مذكور بايد روزه اش را خورده، مشاهده كرده است

يعني فقط يك روز  -، شهر نماز عيد بخواند و قضاي روزه ي باقيمانده اش را ادا كند
د. ايشان شو ميروز  30و گاهي 29زيرا ماه گاهي  -روز كامل باشد 29قضايي آورد تا 

 نند.روز را با قضايي تكميل ك 29
 وصلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفيق

 )10/128( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي وافتا

 ] حكم روزه براي تارك نماز10[

 د؟شو ميآيا روزه اش صحيح ، يردگ مياند ولي روزه خو ميكسي كه نماز ن س:

ابراين از او هيچ عبادتي بن، تارك عمدي نماز كافر است، طبق صحيح ترين اقوال ج:
بدليل ، د مگر اين كه از ترك نماز به درگاه اهللا توبه نمايدشو ميروزه پذيرفته ن، از جمله

 د:فرماي مي تعالىاين كه اهللا 

﴿                   ﴾ :۸۸[األنعام[ 

 .»ل شان هدر مي رفتاگر اينان شرك مي ورزيدند همه ي اعما«
آيات و احاديث زيادي در خصوص اين مسئله وارد شده است. جمع ديگري از 

روزه و ساير عباداتش تا ، دشو ميعلما بر اين اعتقاد هستند كه شخص بي نماز كافر ن
و بي نمازي اش بحساب سهل انگاري و ، نباشد قابل قبول است ها آنزماني كه منكر 

 د.شو ميتنبلي وي گذاشته 
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اما فتواي صحيح همان فتواي نخست است و از بي نماز هيچ عبادتي پذيرفته 
هدر اين راستا نصوص زيادي وجود دارد؛ پيامبر اكرم صلَّى ، دشو مين علَيه وسلَّم  اللـَّ

 د:فرماي مي

ال كَ الصَّ رْ رِ تَ فّ كُ كِ والّ ّ َ الرشِّ بَنيْ لِ وَ جُ َ الرَّ  )968F1(]}[إِنَّ بَنيْ

 و شرك و كفر ترك نماز است.] انسانبين [حد فاصل  

ـ[ الالْ مُ الصَّ يْنَهُ بَ يْنَنَا وَ ي بَ ذِ دُ الَّ هْ ]}عَ رَ فَ دْ كَ قَ ا فَ هَ كَ رَ نْ تَ ( ُ؛ فَمَ
969F

2(  

هر كس آن را ترك كند ، نماز است -كفار و مشركين -ها آن[مشخصه ي ميان ما و 
 ردد.]گ ميكافر 

ا اسناد صحيح از بريده بن حديث مذكور را امام احمد و اصحاب سنن اربعه ب
رحمه اهللا) اين مطلب را در رساله ي ( خصيب أسلمي روايت كرده اند. عالمه ابن قيم

در احكام نماز و ترك آن كامالً توضيح داده است كه خواندن و مطالعه آن ( مستقلي
 خالي از لطف نيست.)

 ن.). جمع و ترتيب: عبدالرزاق حس15( فضايل رمضان). ص:( شيخ ابن باز

 رد؟دا مي] روزه گرفتن براي افراد تارك نماز چه حك11[

يرند؟ لطفاً گ ميعده اي از علماي اسالم بر روزه داران بي نماز عيب و ايراد  س:
اهم به همراه كساني كه از خو ميبفرماييد نقش نماز در صحت روزه چيست؟ چون من 

است كه روزه شدن در داخل شوم و ثابت ، ندشو ميبه بهشت داخل  )ريان( دروازه ي
 د. شو ميسبب محو شدن گناهان ميان دو رمضان ، رمضان تا رمضاني ديگر

 خواهشمندم مطلب فوق را خوب توضيح دهيد.

                                                            
 ) وغيره82مسلم  ( -1

). امـام  1454)، و ابـن حبـان  (  1079)، ابن ماجـه  ( 464)، نسائي  (2621)، ترمذي  (355، 5/346احمد  ( -2
 ترمذي گفته است: اين حديث حسن صحيح غريب است.
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زيرا نماز پايه و اساس دين ، كساني كه از تو ايراد گرفته اند كارشان درست است ج:
كه اهللا از افراد  اسالم است و تارك آن كافر و خارج از ملت اسالم است. مسلم است

 اهللا: ي گفتهبه دليل ، دكن ميو نه هيچ عبادتي را قبول ن، نه حج، نه صدقه، كافر نه روزه

﴿                               

                     ﴾ :۵۴[التوبة[ 

نشده جز اين كه آنان به اهللا و پيغمبرش ايمان  ها آنهيچ چيز مانع پذيرش نفقات «
ندارند و جز با حالتي از سستي و بي حالي به نماز نمي ايستند و جز از روي ناچاري 

 . »ندكن ميبذل و بخشش ن
ييم: روزه بدون نماز باطل و نادرست است. و گو مياز اين رهگذر است كه به شما 

د. و در شو مين تعالىهيچ سودي به شما نرسانده و موجب تقرب شما به درگاه اهللا 
همورد آنچه كه از حديث رسول اهللا صلَّى  استدالل نموده و گفته اي كه وسلَّم علَيه  اللـَّ

د كه در بين دو شو ميگناهان  ي كفارهروزه شدن از رمضان تا رمضاني ديگر موجب 
زيرا حديث رسول اهللا ، بايد بگويم كه شما حديث را نفهميده ايد، رمضان انجام شده اند

هصلَّى   علَيه وسلَّم بدين صورت است: اللـَّ

اتُ  لَوَ ـ[الصَّ سُ الْ مْ ـوَ ، خَ هُ إِيلَ الْ عَ مُ ـجُ هِ الْ عَ مُ فِّ ، جُ كَ انَ مُ ضَ مَ انُ إِيلَ رَ ضَ مَ رَ ا وَ نَّ إِذَ يْنَهُ ا بَ اتٌ مَ رَ

تَنَبَ  ـاجْ ]الْ بَائِرَ (كَ
970F

1( 

جمعه تا جمعه اي ديگر و رمضان تا رمضاني ديگر موجب محو ، نمازهاي پنجگانه«
يرند به شرط آن كه از گناهان كبيره گ ميند كه در اين وسط انجام شو ميشدن گناهاني 
 »اجتناب شود.

هپس مالحظه كرديد كه پيامبر اكرم صلَّى  علَيه وسلَّم بخشوده شدن گناهان  اللـَّ
فيمابين دو رمضان را مشروط بر اجتناب از كبائر مقرر كرده است. و شما اي روزه داري 

                                                            
 )233مسلم  ( -1
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انيد هرگز از كبائر پرهيز نكرده ايد.چه گناهي بزرگتر از خو مييريد و نماز نگ ميكه روزه 
 رداند.گ يمعملي كه مسلمان را از ايمان خارج ، ترك نماز است

گناهان تو بشود در حالي كه با ترك نماز كامالً  ي كفارهپس روزه چطور مي تواند 
 واقع نشده است. تعالىكافر گشته اي و روزه ات مورد قبول حق 

بر » اهللا«برادرم! بر تو الزم است كه به سوي پروردگارت توبه كرده و نمازي را كه 
به همين خاطر هنگامي كه ، وزه بگيريگردنت فرض كرده ادا نمايي و پس از آن ر

هرسول اهللا صلَّى   علَيه وسلَّم معاذ رضي اهللا عنه را به سوي يمن فرستاد به او گفت: اللـَّ

مْ أَ [ هُ لِمْ أَعْ لِكَ فَ وا لِذَ مْ إَطَاعُ إِنْ هُ ولُ اهللاِ؛ فَ سُ أَينِّ رَ هَ إِال اهللاُ وَ هِ أَنْ ال إِلَ ادَ هَ مْ إِيلَ شَ هُ عُ ادْ نَّ اهللاَ فَ

يْلَة] لَ مٍ وَ وْ لِّ يَ اتٍ يفِ كُ لَوَ ْسَ صَ مْ مخَ يْهِ لَ َضَ عَ (افْرتَ
971F

1(  

وجود » اهللا«گواهي بر اين كه هيچ معبود بر حقي جز  -را به شهادتين ها آنابتدا «
هندارد و محمد صلَّى  اگر تسليم شدند به ، فراخوان -علَيه وسلَّم فرستاده ي اوست اللـَّ

 »در شبانه روز پنج وقت نماز را بر شما فرض گردانيده است.» اهللا«م كن كه اعال ها آن
هرسول اكرم صلَّى ، مالحظه بفرماييد علَيه وسلَّم در اين حديث بعد از ذكر  اللـَّ

 شهادتين اول نماز و سپس زكات را بيان كرده است.
 ند) جمع ترتيب: محمد مس34( فتاواي روزه ص. -شيخ ابن عثيمين

                                                            
 )19)، و مسلم  (1395بخاري  ( -1



 

 

 

 

 فصل دوم:
 مبطالت روزه



 

 د؟كن مي] آيا دياليز روزه را فاسد  12[

دياليز ، ندشو ميبيماراني كه كليه هايشان از كار مي افتد مجبور به عمل دياليز  س:
، دشو ميخون بيمار تصفيه ، بدين صورت است كه با يك دستگاه دو يا سه بار در هفته

د و در شو ميلوله پس از تصفيه خارج كرده طوري كه همه ي خون بيمار از طريق يك 
 ند. كن ميداخل دستگاه كليه ي مصنوعي به آن مواد تصفيه كننده اضافه 

اگر اين عمل براي بيمار دياليزي انجام نگيرد زندگي اش در معرض خطر قرار 
پس ، دباش ميزيرا كليه هايش از كار افتاده است و اين عمل برايش ضروري ، يردگ مي

بر روزه تأثير دارد؟ با ، از شما اين است: آيا عمل دياليز و تصفيه خون كليه سوال ما
توجه به اين كه عمل دياليز برايش ضروري است و از طرفي خوردن روزه و قضاي آن 

به شما  تعالىبراي او سخت است. خواهشمنديم مسئله ي مذكور را توضيح دهيد. اهللا 
 پاداش نيكو عطا بفرمايد. 

در  1756/2به شماره ي  براي مدير بيمارستان تخصصي ملك فيصل نامه اي ج:
و همچنين نامه اي به مدير بيمارستان نيروهاي مسلّح رياض به شماره  14/8/1406تاريخ
 ها آندر اين نامه ها از مديران اين بيمارست، فرستاديم 4/8/1406در تاريخ  1757/2

يي در آن توضيح خواستيم و پرسيديم كه كار دياليز و به كار رفتن مواد شيميا ي بارهدر
 د؟ باش ميآيا اين عمل نوعي تغذيه 

و نامه اي ديگر به  27/8/1406در تاريخ  5693طي نامه اي به شماره ي  ها آنپاسخ 
 بدستمان رسيد كه مضمونشان چنين است:  19/8/1406در تاريخ  10/780716شماره ي 

اين دستگاه ، م بيمار به داخل دستگاهكار دياليز عبارت است از اخراج خون از جس
رداند. اين كار با گ ميد و سپس آن را به جسمش بر كن مياقدام به تصفيه ي خون بيمار 

به طور كامل ، اضافه شدن برخي مواد شيميايي و غذايي از جمله قند و امالح به خون
 د. شو ميانجام 

فتوايش را چنين ، دياليز انجمن دايمي پس از قرائت توضيحات و آگاهي كامل از كار
 د.كن ميصادر كرد: دياليز روزه را فاسد 

 وصلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفيق
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 )191 -10/189( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ] حكم حجامت براي روزه دار 13[

مت شونده آيا عمل حجامت موجب باطل شدن روزه ي حجامت كننده و حجا س:
ردد؟ لطفاً حكم روزه ي حجامت كننده و حجامت شونده را توضيح داده و گ مي

، پس از حجامت) بخورند و پس از رمضان( بفرماييد كه آيا اين دو نفر روزه ي شان را
 قضايي آن را بجا بياورند يا...؟

د ولي در امتداد روز نبايد شو ميحجامت سبب باطل شدن روزه ي هر دو نفر  ج:
يزي بخورند؛ البته قضاي اين روزه بر آنان واجب است. بدليل حديث پيامبر اكرم چ

هصلَّى  وم][ علَيه وسلَّم كه فرموده است: اللـَّ جُ مُ واملَحْ طَرَ احلاجِ (أَفْ
972F

1(  

 روزه ي حجامت كننده و حجامت شونده هر دو باطل است.
 صحبه وسلموصلي اهللا علي نبينا محمد و آله و، وباهللا التوفيق

 )262 -10/261( انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ] حكم خوردن يا آشاميدن شخص روزه دار از روي فراموشي 14[

رد و خو ميچه بسا در ايام ماه مبارك رمضان از روي فراموشي چيزي  انسان س:
ا د كه روزه است: آيا در اين صورت قضا بر او الزم است؟ بآور ميپس از خوردن به ياد 

هعلم به اين كه پيامبر اكرم صلَّى  هر  .].[من أفطر ناسياً  علَيه وسلَّم فرموده است: اللـَّ

فِعَ عن أمتي  كس از روي فراموشي چيزي بخورد... و در جاي ديگر فرموده است: [رُ

(اخلطا والنسيان و ما استُكرهوا عليه]
973F

 فراموشي و اكراه از دوش امتم، گناه خطا و اشتباه )2

                                                            
)، ترمذي گفته است: اين حديث حسن صحيح است. نسائي در الكبري  2367)، ابوداود  (2/364احمد  ( -1

 )1681 -1679)، ابن ماجه  (3134(
ــه  ( -2 ــن ماجـ ــان  (2045،3204ابـ ــن حبـ ــي فـــي 7219) و ابـ ــغير«) و الطبرانـ ــط«) و 765»  (الصـ »  األوسـ

) و صـححه و وافقـه الـذهبي. و صـححه     2801(  2/198) و الحـاكم  11273»  (الكبير«) و 8273،2137(
 ).1664،1662»  (صحيح ابن ماجه«األلباني في 
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هبر داشته شده است. با توجه به سخنان پيامبر صلَّى  علَيه وسلَّم آيا خوردن و  اللـَّ
 آشاميدن از روي فراموشي روزه را مي شكند؟

كسي كه از روي فراموشي در ايام ماه مبارك رمضان چيزي بخورد گناهي متوجه  ج:
اند و طبق صحيح ترين فتوا د و بر او الزم است كه روزه اش را به اتمام برسشو مياو ن

قضا بر او الزم نيست. فتواي امام شافعي و امام احمد نيز همين است. دليل اين حكم 
هحديثي است كه بخاري و مسلم از پيامبر اكرم صلَّى   علَيه وسلَّم روايت كرده اند:  اللـَّ

هُ فإن« يُتِمَّ صومَ لْ بَ فَ ِ لَ أو رشَ َ وهو صائم فأكَ نْ نَيسِ اهمَ قَ هَ اهللا وسَ مَ  )974F1(»ام أَطْعَ

هر شخص روزه داري كه از روي فراموشي چيزي بخورد يا بياشامد روزه ي خود را 
 به او طعام و شراب داده است. تعالىدر حقيقت) اهللا ( تمام كند زيرا

هُ اهللا إليه« قٌ ساقَ زْ   )975F2(»وال قضاءَ عليه، إذا أكل الصائمُ ناسياً أو رشب ناسياً فإنام هو رِ

در واقع) اين ( اگر شخص روزه دار از روي فراموشي چيزي بخورد يا بياشامد«
 »به او عطا كرده است. و قضا بر او الزم نيست. تعالىرزقي است كه اهللا 

 وصلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفيق
 )10/269( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 د؟شو ميآب عشق) روزه فاسد ( روج مذي] آيا با خ 15[

متوجه شدم كه ، در يكي از روزهاي ماه رمضان با همسرم شوخي مي كردم س:
د) از من خارج شو ميمايعي كه هنگام مالعبت با زن از مجراي تناسلي خارج ( مذي

 شده است.

 آيا بر من كفاره الزم است؟

                                                            
ــد  -1 ــند احم ــاري  (514، 513، 493، 491، 489، 425، 2/395مس ــلم  (6669، 1933)، بخ )، 1151)، و مس

 الفاظ از مسلم است.
 )179، 2/178سنن دارقطني  ( -2
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ضا و كفاره الزم نيست؛ مگر اگر اصل موضوع همان است كه نوشته ايد بر شما ق ج:
اين كه ثابت شود مايعي كه از شما خارج شده است آب مني باشد كه در اين صورت 

 فقط غسل و قضا الزم است بدون كفاره.
 وصلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفيق

 )10/273( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 اي روزه] احتالم در اثن 16[

حكم روزه ام چيست؟ ، در يكي از ايام ماه مبارك رمضان در خواب احتالم شدم س:
 آيا بر من كفاره الزم است؟

د و هيچ شو ميبه خاطر احتالم در حالت روزه يا در حالت احرام گناهكار ن انسان ج:
ر هم الزم نيست. تنها چيزي كه ب تأثيري بر روزه و حج و عمره ندارد؛ قضا و كفاره

 اگر مني خارج شده باشد. -احتالم شونده واجب است همان غسل است
 وصلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفيق

 )10/274( فتاواي انجمن دايمي مباحث علما و افتا

 خود ارضايي) براي روزه دار( ] حكم استمنا 17[

د آيا كن ميشده و استمنا  كسي كه در ماه رمضان دچار هيجانات شديد شهواني س:
آيا قضا و كفاره بر او واجب ، در صورت مثبت بودن پاسخ، دشو ميروزه اش باطل 

 د؟شو مي

﴿ د:فرماي مي تعالىاستمنا در رمضان و غير رمضان حرام است. زيرا اهللا  ج:   

                                

                ﴾ :۳۱ – ۲۹[املعارج[ 
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مگر از زنان و كنيزان خود ، رنددا ميمحافظت  و آن كساني كه شرمگاه خويش را«

آنان نيست و آنان كه فراتر از اين را دنبال كنند كه در اين صورت مالمت و سرزنشي بر 
 .»تجاوز كار به شمار مي روند

بنابراين شخصي كه در حين روزه مرتكب عمل خود ارضائي بشود بايد به درگاه اهللا 
زيرا حكم كفاره ، توبه نموده و قضاي روزه اش را بجا بياورد. كفاره بر او واجب نيست

 است. فقط بر جماع و آميزش وارد شده
 وصلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفيق

 )10/251( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ] حكم درآوردن دندان و كشيدن خون در ايام رمضان 18[

، فرو بردن آب دهان و كشيدن خون براي نمونه گيري، آيا درآوردن دندان س:
 د؟شو ميموجب باطل شدن روزه 

زيرا تأثير اين ، دكن ميخون ريزي در اثر كشيدن دندان و مانند آن روزه را باطل ن :ج
خون ريزي مانند تأثير حجامت نيست. روزه همچنين بخاطر كشيدن خون براي نمونه 

ن از بيمار خو ميچون احياناً پزشك مجبور به گرفتن مقدار ك، رددگ ميگيري باطل ن
كه به علت اندك بودن اين ، بيماري را تشخيص دهدنموده و  د تا آن را آزمايششو مي

زيرا اصل بقاي روزه است و ما حق نداريم كه بدون برهان ، دشو ميخون روزه باطل ن
 ودليل شرعي حكم به ابطال روزه كنيم.

روزه را ، اما كشيدن خون زياد از شخص روزه دار و اهداي آن به بيماران نيازمند 
كه روزه ي واجب دارد نبايد اقدام به اهداي خون نمايد  بنابراين شخصي، دكن ميباطل 

مگر براي بيماري كه در شرايط فوق العاده خطرناكي قرار گرفته باشد و نتواند تا بعد از 
در اين صورت اگر پزشكان تشخيص بدهند كه خون اين روزه دار ، غروب دوام بياورد

ه خونش را به او اهدا مي سازد جايز است ك برطرفبرايش مفيد است و مشكل را 
 نمايد. 
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اهدا كننده بايد پس از اهداي خون خوردنيهاي مقوي مصرف كند تا انرژي از دست 
 رفته اش به او باز گردد. ناگفته نماند كه قضاي اين روزه بر او الزم است.

 )26، 25( ص:، دار ابن الجوزي -مسائل عن الصيام -شيخ ابن عثيمين

 د.شو ميخود از بدن خارج  ] حكم خوني كه خود به 19[

مسافري در يكي از ايام ماه رمضان بعد از نماز ظهر به طور ناگهاني از ناحيه ي  س:
د و با اين وجود روزه اش را به اتمام مي رساند. شو ميبيني يا دهان دچار خون ريزي 

اكنون چندين سال از آن اتفاق گذشته است و شخص مذكور هنوز هم عوض آن روزه 
 آيا قضاي روزه بر او الزم است؟، فته استرا نگر
خونريزي بطور ناگهاني از دهان يا بيني هيچ تأثيري بر روزه ندارد زياد باشد يا  ج:

 كم.
 وصلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفيق

 )277، 10/266( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 قيه براي روزه دار.] حكم استعمال داروي تن 20[

دارويي كه از راه مقعد استعمال ( آيا در ماه رمضان مي توان از داروي تنقيه س:
 د) استفاده نمود؟شو مي

مصرف داروي تنقيه مورد اختالف علماست: عده اي از علما معتقدند استعمال  ج:
ت. ناقض روزه اس، چنين دارويي روزه را مي شكند؛ زيرا هر چيزي كه به شكم برسد

 شيخ االسالم ابن تيميه، دشو ميعده اي ديگر گفته اند اين عمل موجب ابطال روزه ن
(، رحمه اهللا) همين نظر را دارد(

976F

د كه داروي كن ميايشان علت اين امر را چنين بيان  )1
تنقيه نه طعام است و نه شراب و نه به معناي طعام و شراب. به نظر بنده رأي و مشوره 

اگر بگويند اين عمل همچون طعام و ، صوص داراي اهميت استي پزشكان در اين خ

                                                            
 )247 -25/233مراجعه شود به مجموعه فتاواي ابن تيميه  ( -1
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شراب است پس حكم طعام و شراب را دارد و چنانچه بگويند كه موجب تغذيه 
 د.كن ميد پس روزه را باطل نشو مين

 ).152( )ف19/204( مجموعه فتاوي و رسائل -شيخ ابن عثيمين

 ] حكم استعمال شياف براي روزه دار. 21[

 رد؟دا ميياف در ايام رمضان چه حكاستعمال ش س:

د و حكم طعام و شو مياشكالي ندارد چون اين چيز طعام و شراب محسوب ن ج:
شراب را ندارد و مسلّم است كه خداوند طعام و شراب را حرام كرده است. پس آنچه 
كه طعام و شراب باشد و يا قائم مقام طعام و شراب باشد روزه را مي شكند در غير اين 

 روزه نمي شكند. صورت
 ).153( )ف19/204( مجموعه فتاوي و رسائل -شيخ ابن عثيمين

 ] حكم استفاده از سرمه و قطره براي روزه دار 22[

گوش و بيني براي روزه دار چه ، استفاده از سرمه و چكاندن قطره در چشم س:
 رد؟دا ميحك

وزه دار چشم و بيني براي ر، ريختن قطره در گوش، گذاشتن سرمه در چشم ج:
به دليل اين كه اين ها ، حتي اگر مزّه ي آن را در حلقش احساس نمايد، اشكالي ندارد

به خوردن و آشاميدن ملحق ، بنابراين در حكم، آيند ميخوردن و آشاميدن به حساب ن
(رحمه اهللا)( ند و همين است فتواي شيخ االسالم ابن تيميهشو مين

977F

1(. 

                                                            
 20مراجعه شود به آدرس فتواي شماره  -1
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، و عمداً اين كار را كرده باشد) روزه اش مي شكند( اما اگر قطره بيني به شكم برسد

هبدليل اين كه پيامبر اكرم صلَّى  [بالِغْ يف االستنشاق إال أن علَيه وسلَّم فرموده است:  اللـَّ

[ (تكونَ صائامً
978F

1(  

 »در استنشاق مبالغه كن مگر آن كه روزه باشي.«
 ).154( )ف19/205( مجموعه فتاوي و رسائل -شيخ ابن عثيمين

 ] حكم تزريق آمپول در ايام رمضان براي شخص روزه دار. 23[

 د؟كن ميروزه را باطل ، آيا تزريق آمپول س:

را از آب و خوراك بي نياز مي  انسان ها آندو نوع آمپول وجود دارد: نوعي از  ج:
اين نوع آمپول روزه را ، سازد و هدف از آن تغذيه و احساس نكردن گرسنگي است

روزه  ي كنندهبنابراين هر چيزي كه به نوعي كار تغذيه را انجام بدهد ش، دكن ميباطل 
را از  انسانند و ده ميد. قسم ديگري از آمپول ها كار تغذيه را انجام نشو ميمحسوب 

چون نصوص ، ندكن مياين آمپول ها روزه را باطل ن، آب و خوراك بي نياز نمي سازند
 اعتبار الفاظ و نه به اعتبار معاني.نه به ، دشو مين ها آنشرعي شامل 

پس اين نوع آمپول ها نه خوراك هستند نه آب و نه در معناي آب و خوراك. اصل 
صحت روزه است مگر آنكه دليل فساد آن به اثبات برسد كه در اين جا به اثبات نرسيده 

 است.
 ) جمع و ترتيب: محمد مسند58( فتاواي روزه. ص -شيخ ابن عثيمين

 د؟شو ميد؟ آيا روزه با استفراغ باطل شو ميا روزه با ريختن قطره باطل ] آي 24[

(الضياء الالمع)( در كتاب س:
979F

در خطبه ي مخصوصي  -كتابي از ابن عثيمين -)1
استفراغ كرد ، پيرامون رمضان و متعلّقات آن چنين آمده است: همچنين اگر بدون قصد

                                                            
)، ترمذي حديث مذكور را حسن صحيح قرار داده اسـت. نسـائي    788)، ترمذي  (2366، 142ابو داود  ( -1

)، حاكم حديث فوق را 148، 1/147)، حاكم  (4510، 1087، 1054)، ابن حبان  (407) ابن ماجه  (87(
 وص با او موافق است.تصيح كرده و ذهبي در اين خص
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شما راجع به اين مسئله  شود. نظريا در چشم يا گوش قطره ريخت روزه اش باطل نمى 
 چيست؟

زيرا نه در عرف عمومي ، فتواى شيخ ابن عثيمين در اين زمينه كامالً صحيح است ج:
هرچند اگر ، ريختن دارو در چشم و... حكم خوراك و شراب را ندارد، و نه در شرع

تالف خارج تا از اخ، اين كار را بعد از غروب انجام دهد بهتر و به احتياط نزديكتر است
 شود.

بندگانش را خارج  تعالىزيرا اهللا ، دكن ميهمچنين استفراغ غير عمدي روزه را باطل ن
 از وسع و توانشان 

 مكلف نمي سازد و مبناي شريعت اسالم بر آسانگيري و رفع حرج است. 

﴿ د:فرماي مي تعالىاهللا               ﴾ :۷۸[احلج[  

 : در دين كارهاي سخت و دشوار را بر دوش شما نگذاشته است.تعالىاهللا 

هرسول اهللا صلَّى  هُ  علَيه وسلَّم در حديثي فرموده اند: اللـَّ عَ رَ نْ ذَ ـ[مَ اءَ الْ ءُ فَال قَضَ يْ قَ

يْهِ  لَ يْهِ ، عَ لَ عَ اءَ فَ تَقَ نِ اسْ مَ ـوَ ]الْ اءَ ضَ (قَ
980F

2( 

د و قضا بر او الزم شو ميكند روزه اش باطل ن[اگر كسي خود به خود استفراغ 
 و بايد آن را قضا كند.] –دشو ميروزه اش باطل  -ولي اگر عمداً استفراغ كند، نيست

 )44( ص -فتاواي روزه -انجمن دايمي

 ] حكم استفاده از داروي جلوگيري از قاعدگي. 25[

قرص مصرف دارو و ، برخي از خانم ها بخاطر جلوگيري از قاعدگي ماهانه س:
ند چون دوست ندارند از خير و بركت روزه هاي رمضان محروم شده و به آوردن كن مي

قضايي مجبور بشوند. آيا كارشان درست است؟ يا اين كه در اين موضوع شرايطي 
 وجود دارد؟

                                                                                                                                                       
 ) نقل به معني2/466،465شيخ ابن عثيمين رحمه اهللا  (» الضياء االمع من الخطب الجوامع« -1
 )، و گفته است: حسن غريب720)، ترمذي  (2380ابو داود  ( -2
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م كه خانم ها نبايد اين كار را بكنند؛ بلكه بايد امور به ده ميمن شخصاً ترجيح  ج:
زيرا عادت ماهانه يك امر فطري و طبيعي ، طري جريان داشته باشدروال طبيعي و ف

در نهاد آنان قرار داده است. زنان بايد به فطرت  تعالىبراي تمام زنان است كه اهللا 
راضي باشند. زيرا در دوره ي ماهانه حكمت هايي نهفته كه مناسب حال زنان است و 

هي خواهد داشت. پيامبرصلَّى چنانچه جلوي آن گرفته شود چه بسا ضررهايي در پ  اللـَّ

]علَيه وسلَّم فرموده است:  ارَ َ رَ وَ ال رضِ َ ([ال رضَ
981F

1(  

 [ضرر زدن به خود و ديگران جايز نيست.]
بنظر بنده بانوان ، دشو ميقطع نظر از ضررهايي كه رحم در اثر اين داروها متحمل 

اطر قدرت و حكمتش سپاس گفته و بلكه خدا را به خ، نبايد از اين داروها مصرف كنند
ند از نماز و روزه خوداري نمايند و بعد از رمضان به تعداد شو ميهنگامي كه قاعده 

 روزه ها را قضا كنند.، روزهايي كه در عادت ماهانه بوده اند
 )64( ص، فتاواي روزه -شيخ ابن عثيمين

 ] استفاده از روغن و كرم در رمضان. 26[

د و مانع رسيدن آب شو ميكه جهت شادابي پوست استفاده آيا روغن و كرمي  س:
 به پوست نيست براي روزه دار ضرر دارد؟

چنانچه به آن نياز باشد. زيرا روغن و چربي به  -اشكالي در اين كار نيست ج:
بر فرض اين كه در منافذ بدن ، دكن ميد و به داخل جسم نفوذ نشو ميپوست ماليده 

 روزه نيست. ي كنندهداخل شود باز هم ش
 )جمع و ترتيب: محمد المسند41( ص، فتاواي روزه، شيخ ابن جبرين

 ] حكم استفاده ي روزه دار از اسپري 27[

                                                            
فتـه  گ» األربعـين «)، با لفظ [ال ضرر و ال إِضرار.] امـام نـووي در   2341)، ابن ماجه  (1/313مسند احمد  ( -1

 است. اين حديث طرق مختلفي دارد كه همديگر را تقويت مي كند. 
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در بعضي از داروخانه ها اسپري تنفسي به فروش مي رود كه برخي از بيماراني  س:
ند از ند. آيا شخص روزه دار مي تواكن ميكه نفس تنگي دارند از اين اسپره ها استفاده 

 اسپره استفاده كند؟
آري! روزه دار مي تواند از اسپره استفاده نمايد چه روزه اش روزه ي فرض باشد  ج:
زيرا اسپره به معده نمي رسد بلكه صرفاً به مجاري تنفسي رسيده موجب باز ، يا نفل
و پس از آن بيمار مي  -سردد اصالً خاصيت اسپره همين است و بگ مي ها آنشدن 

صحت روزه است؛ مگر اين كه دليلي ، طور عادي نفس بكشد. بنا بر اين اصل تواند به
 سنت و اجماع يا قياس صحيح يافت شود.، براي فساد آن از كتاب

 ). جمع و ترتيب: عبدالرزاق حسن1س(، فضائل رمضان -شيخ ابن عثيمين

 ] استفاده از خمير داندان براي شخص روزه دار.28[

 رد؟دا ميان براي روزه دار چه حكاستفاده از خمير دند س:

ولي بهتر است كه نظافت ، استفاده از خمير دندان اگر به معده نرود جايز است ج:
د و احياناً بدون كن ميزيرا خمير با قدرت نفوذ ، دهان و دندان بعد از غروب انجام شود

ى از اين رهگذر است كه رسول اهللا صلَّ، آن كه شخص متوجه شود به معده مي رسد

ه ]علَيه وسلَّم به لقيط بن صبره فرمود:  اللـَّ ائِامً ونَ صَ اقِ إِال أَنْ تَكُ تِنْشَ الِغْ يفِ االسْ بَ ([وَ
982F

1( 

 »در استنشاق مبالغه كن مگر آن كه روزه باشي.«
پس بهتر است كه روزه دار از خمير دندان استفاده نكند؛ بلكه اين كار را بعد از  

 افطار انجام دهد.
 )2/168(، )5(، كتاب الدعوة -ابن عثيمينشيخ 

 ] حكم شنا براي روزه دار 29[

 رد؟دا ميشنا در دريا يا در استخر براي روزه دار چه حك س:

                                                            
 ) از همين فصل گذشت.22تخريج حديث مذكور در فتواي شماره  ( -1
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عمق استخر زياد ، به نظر ما شنا براي روزه دار در دريا و يا در استخر جايز است ج:
رود ولي دقت كند كه  اهد شنا كند و در زير آب فروخو ميباشد يا كم به هر صورت كه 

آب در شكمش فرو نرود. شنا موجب نشاط روزه دار شده و او را به ادامه ي روزه 
، و هر آن چه كه آنان را براي طاعت خدا به نشاط بياورد ممنوع نيست، دكن ميكمك 

 رداند.گ ميزيرا اين كار عبادت را بر عابد آسان 

﴿ د:فرماي مي تعالىاهللا                  

             ﴾ :۱۸۵[البقرة[ 

اهد شما را به زحمت بياندازد و تا خو مياهد و نخو ميآسودگي شما را  تعالىاهللا «
ن كه شما را هدايت كرده رمضان) را كامل كنيد و خداوند را بر اي( تعداد روزه هاي

 .»است بزرگ داريد

هپيامبر اكرمصلَّى  دٌ [ علَيه وسلَّم فرموده است: اللـَّ ينَ أَحَ ادَّ الدِّ شَ نْ يُ لَ ؛ وَ ينَ يُرسٌ إِنَّ الدِّ

[ بَهُ لَ (إِال غَ
983F

1( 

و هيچ كس در دين سختي نكرده است مگر آن كه ، بدون ترديد دين آسان است«
 »مغلوب دين شده است.

چنان كه دوش گرفتن اشكالي ، پس اشكالي ندارد كه روزه دار در استخر شنا كند
 ندارد. 

 )32( ص، دار ابن الجوزي، مسائلي پيرامون روزه -شيخ ابن عثيمين

 ] حكم چشيدن خوراك براي روزه دار. 30[

آيا براي آشپز ِ روزه دار جايز است كه غذا را بچشد تا از كيفيت آن مطمئن  س:
 شود؟

                                                            
 )19بخاري  ( -1
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بدين صورت كه مقداري از خوراك را ، اگر نيازي به اين كار باشد اشكالي ندارد ج:
گرفته و آن را سر زبانش بگذارد و مزّه كند تا از كيفيت آن مطمئن شود؛ ولي نبايد 
چيزي از آن را ببلعد؛ بلكه آن را از دهان بيرون آورد؛ با اين كار روزه اش فاسد 

 واهللا علم)( د.شو مين
 ).جمع و ترتيب: راشد الزهراني48( ص، فتاواي روزه، جبرين شيخ ابن

 ] حكم مسواك براي روزه دار بعد از زوال. 31[

رد؟ دليل كساني كه آن را دا ميمسواك بعد از زوال براي روزه دار چه حك س:
 نند چيست؟دا ميمكروه 
ات قول صحيح آن است كه مسواك براي روزه دار و غير روزه دار در تمام اوق ج:

قبل از زوال و بعد از آن جايز است. به دليل ، مستحب است و همچنين براي روزه دار

رأيتُ رسولَ اهللا ما ال [ كه در سنن آمده است:»رضي اهللا عنه«حديث عامر بن ربيعه

كُ وهو صائم.] تسوَّ يصِ يَ (أُحْ
984F

1( 

ه را بشمارم مرتب مي ديدم كه پيامبر صلَّى ها آنچندين بار كه نمي توانم « علَيه  اللـَّ
 »وسلَّم در حال روزه مسواك مي زد.

در اين جا اين صحابي مشخص نكرده است كه آيا قبل از زوال ايشان را در حال 
بلكه مطلقاً مسواك زدن ايشان را روايت كرده است. ، مسواك ديده است يا بعد از آن

هر و عصر بعد از زوال ولي به احتمال غالب ايشان را بعد از زوال ديده چون نماز ظ
هو از آن جا كه رسول اهللا صلَّى ، هستند علَيه وسلَّم مسواك را براي نماز تأكيد كرده  اللـَّ

 احتمال مي رود كه براي نماز ظهر و عصر مسواك مي زده است.

                                                            
) و گفته است كه حـديث مـذكور حسـن اسـت،     725)، ترمذي  (2364)، ابوداود  (3/445مسند احمد  ( -1

) و امام بخاري آنرا معلقـاً در صـحيح خـود آورده اسـت      8109(  ) بيهقي در الكبري2/202دار قطني  (
 ) گفته است: و اسناده حسن1/62). حافظ ابن حجر در التلخيص  (1933(
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اما آنان كه مسواك را بعد از زوال مكروه دانسته اند از اين حديث استدالل كرده 

]إِذَ [اند: هُ رَ وا آخِ تَاكُ ال تَسْ ارِ وَ لَ النَّهَ وا أَوَّ تَاكُ اسْ تُمْ فَ مْ (ا صُ
985F

1( 

 [هر وقت روزه گرفتيد در ابتداي روز مسواك بزنيد و در آخر آن مسواك نزنيد.]
د. اينان همچنين از گفتار باش ميحديث مذكور ضعيف و غير قابل استدالل 

يَبُ ند كه فرموده است: كن ميل علَيه وسلَّم استدال اللَّـهپيامبرصلَّى  ائِمِ أَطْ ُلُوفُ فَمِ الصَّ [خلَ

يحِ  نْ رِ نْدَ اهللاِ مِ ـعِ ]الْ كِ سْ (مِ
986F

2( 

 از بوي مشك خوشبوتر است.] تعالى[بوي دهان روزه دار نزد اهللا 
روش استدالل اين ها بدين صورت است كه چون مسواك بوي دهان را تغيير  
زيرا مسواك ، اري نمود. اين توجيه نادرست استبايد از زدن مسواك خود د، دده مي

زيرا بوي دهان در اثر ، دبر مياز بين ن آيد ميبوي مخصوصي را كه در اثر روزه به وجود 
و با ، دباش ميبلكه نشأت گرفته ازمعده ، عدم رعايت بهداشت دهان و دندان نيست

و از نظر مردم ناپسند د و اين بشو ميخالي بودن معده از خوراك بد بويي از دهان خارج 
بسيار دوست داشتني و پسنديده است. پس مسواك بوي  تعالىاست ولي از نظر اهللا 

را  ها آنرا تميز نموده و بد بويي دند ها آند بلكه صرفاً دندبر ميدهان روزه دار را از بين ن
 .آيد ميد نه بويي را كه از معده بيرون بر مياز بين 

 مسواك زدن قبل از زوال و بعد از آن جايز است.بنابراين صحيح اين است كه 
 ) جمع و ترتيب الزهراني88( فتاواي روزه. ص -شيخ ابن جبرين

 ] حكم روزه در حال جنابت 32[

                                                            
و موقوفاً از حديث علي رضـي اهللا   رضي اهللا عنه دارقطني مثل همين حديث را مرفوعاً از حديث خباب  -1

) 8121، 8120)، بيهقـي در الكبـري  (  3696(  4/78بير )، طبراني در الك2/204عنه روايت كرده است  (
مجمـع  «رضـي اهللا عنـه . قـال فـي      ) مرفوعاً من حـديث علـي  2137»  (مسنده«وأخرجه بنحوه: البزار في 

رواه الطبراني في الكبير و رفعه عن خباب و لم يرفعه عن علي، و فيه كيسان أبو عمـر،  : «3/164» الزوائد
 »رهو ثقه ابن حبان و ضعفه غي

 )1151) و مسلم  (1904بخاري  ( -2
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 د؟باش ميآيا روزه ي شخصي كه جنب است درست  س:

نُب من أهلِهِ [ در حديث ثابت شده است كه: ج: هُ الفجر وهو جُ كُ رِ دْ ثم ، أن النبي كان يُ

(غتسل ويصوم]ي
987F

1( 

هاحياناً فجر صادق طلوع مي كرد در حالي كه پيامبرصلَّى « علَيه وسلَّم به علت  اللـَّ
در شب) هنوز در حال جنابت بود و بعد از طلوع فجر صادق ( نزديكي با همسرش

 »د.دا ميغسل مي كرد و به روزه اش ادامه 
أخير آن به خاطر نماز صبح ولي از آن جا كه غسل كردن شرط صحت نماز است ت 

جايز نيست. اما اگر شخصي كه جنب بود خواب بر او غالب شد و بعد از طلوع آفتاب 
 غسل كند و نماز صبح را بخواند و روزه را كامل كند.، از خواب بيدار شد

 )31( ص، جمع و ترتيب محمد المسند، فتاواي روزه -شيخ ابن جبرين

                                                            
 )1109)، و مسلم  (1931، 1930، 1926، 1925بخاري  ( -1



 

 

 

 

 فصل سوم:
 راد معذورحكم روزه گرفتن اف



 

 د.كن مي] مسافت سفر كه خوردن روزه را جايز  33[

د؟ مسافر اگر روزه اش را كن ميخوردن روزه را واجب ، مسافت چند كيلومتر س:
 نخورد حكمش چيست؟

بعضي از علما قصر نمازهاي چهار ركعتي و خوردن روزه را در هر سفري كه  ج:
ي جمهور علما مسافت سفر را هشتاد د اجازه داده اند؛ ولشو ميناميده ، عرفاً سفر

، كيلومتر تعيين كرده اند. اگر شخصي در ماه رمضان هنگام سفر روزه اش را نخورد
روزه اش صحيح است مگر آن كه روزه برايش زيان آور باشد كه در اين صورت تأكيد 

ليسَ [ ه فرموده:علَيه وسلَّم ك اللَّـهد روزه اش را بخورد بدليل حديث پيامبرصلَّى شو مي

فر] َّ الصومُ يف السَّ نَ الربِ (مِ
988F

 »روزه در سفر از نيكي نيست.« )1

 ] مسافر نمي تواند روزه اش را بخورد مگر آن كه از شهر خارج شود 34[

از مدينه منوره جهت اداي عمره  1401بنده به همراه جمعي از دوستانم در سال  س:
محله اي نزديك فرودگاه مدينه سكونت  الزم است بگويم كه ما در، عازم مكه شديم

نيد كه فرودگاه واقع در شرق مدينه است. ما هنگامي كه از منازل دا ميو شما ، داريم
چون حكم مسئله را ، خود خارج شده و به وسط مدينه كه رسيديم روزه را خورديم

 نستيم. لطفاً مسئله مذكور را براي ما توضيح دهيد.دا مين
ونه باشد كه ذكر كرده ايد پس شما گناهكار هستيد چون هنوز اگر واقعيت آن گ ج:

در مدينه بوده ايد و روزه را خورده ايد؛ بر شما واجب بود كه حكم مسئله را از علما 
بپرسيد. اكنون قضاي روزه اي كه در مدينه خورده ايد بر شما واجب است و كفاره 

 مگر آن كه روزه را با آميزش شكسته باشيد. ، ندارد
 وصلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم، باهللا التوفيقو

 )10/297( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ] براي مسافر گرفتن روزه بهتر است يا نگرفتن آن؟ 35[

                                                            
 ). 1115)، و مسلم  (1946بخاري  ( -1
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شخصي به روزه گرفتن روزهاي دوشنبه و پنج شنبه و روزه هاي مستحب پايبند  س:
 ت كه روزه بگيرد يا بهتر آن است كه روزه نگيرد؟است ايشان در حال مسافرت بهتر اس

رفت و گ ميدر حديث آمده است كه شخصي به نام حمزه ابن عمرو بسيار روزه  ج:
هزياد مسافرت مي كرد؛ ايشان از رسول اهللا صلَّى  علَيه وسلَّم پرسيد: آيا در اثناي  اللـَّ

هسفر روزه بگيرم؟ پيامبرصلَّى  مْ [ وسلَّم فرمود: علَيه اللـَّ ئْتَ فصُ ئْتَ ، إن شِ وإن شِ

[  [اگر خواستي روزه بگير و اگر خواستي روزه را بخور.] )989F1(فأَفْطِرْ

هپيامبر اكرمصلَّى  دليلي است بر ، علَيه وسلَّم به ايشان اختيار داد و همين اختيار اللـَّ
مجاز به اين كار ، زه بگيرداين كه اگر مسافر مي تواند بدون تحمل مشقّت و سختي رو

زيرا سبب جواز خوردن روزه در سفر وجود مشقت ، است روزه اش فرض باشد يا نفل
 و سختي است.

﴿ فرموده: تعالىاهللا                      

        ﴾ :۱۸۵[البقرة[  

مي تواند از رخصت استفاده كند و روزه نگيرد) و ( و اگر كسي بيمار يا مسافر باشد«
آسايش شما را  تعالىبه اندازه آن روزها روزه بگيرد) اهللا ( چندي از روزهاي ديگر را

 .»اهد و خواهان زحمت شما نيستخو مي
ي اجر و ثواب بيشماري است به در مواردي روزه بودن همراه مشقت و زحمت دارا

شرط آن كه شخص نيازمند به كمك ديگران نباشد و اگر نتواند امور خود را رسيدگي 
د در اين صورت خوردن روزه برايش افضل است؛ بدليل شو ميكند بلكه سربار ديگران 

هگفتار پيامبرصلَّى  ونَ اليومَ باألَ  :علَيه وسلَّم اللـَّ طِرُ بَ املُفْ هَ ر][ذَ (جْ
990F

امروز كساني كه « )2

 »روزه نبودند اجر و ثواب را حاصل نمودند.

                                                            
 )1121)، و مسلم  (1943بخاري  ( -1
 )1119)، و مسلم  (2890بخاري  ( -2
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هدر حديثي ديگر پيامبرصلَّى  ِّ الصيامُ يف علَيه وسلَّم فرموده:  اللـَّ نَ الربِ [ليسَ مِ

ر] فَ (السَّ
991F

 »روزه گرفتن در مسافرت جزو نيكي و عبادت نيست.« )1

ش براي او سايه درست كرده و بر او آب روزه دار مسافر اگر محتاج باشد كه رفقاي
بپاشند و شترش را آب دهند و خوراك و... تهيه كنند بهتر آن است كه از روزه گرفتن 
صرف نظر كند تا مزاحم ديگران نشود؛ اما اگر روزه در روند كارش خلل ايجاد نكند 

 روزه ي فرضي باشد يا نفلي.، افضل آن است كه روزه بگيرد
 2/1/1423مورخه ي  -يخ ابن جبرينفتوا با امضاي ش

با  را روزه اش، د و قبل از آن كه شهرش را ترك كندكن مي] حكم كسي كه نيت سفر  36[
 آميزش جنسي مي شكند

د و قبل از آن كه از كن ميشخصي با خانواده اش در روز رمضان قصد سفر  س:
رد. عده اي از آيا جريمه اي دا، دكن ميمحدوده ي شهر خارج شود با همسرش آميزش 

وقتي كه قصد سفر » رضي اهللا عنه«يند: بر او كفاره اي نيست چون انس گو ميمردم 
 داخل كشتي روزه اش را خورد.، نمود

 بر اين شخص سه جريمه است الزم است: ج:
 گناهكار شده است. -1
 قضاي روزه بر او الزم است. -2

 جماع را پرداخت كند. ي كفاره -3

ل از خارج شدن از محدوده ي شهر از رخصت هاي اجازه ندارد كه قب، زيرا شخص
وارد شده كه ايشان در  )992F2(»رضي اهللا عنه«سفر استفاده كند. اما آن چه در مورد انس

                                                            
 از همين باب گذشت. 33تخريج آن در فتواي شماره  -1

) ابـن خزيمـه    2412) أبـوداود  ( 6/398الغفاريرضي اهللا عنه أنظر: مسـند أحمـد  (   ةرالصواب: عن أبي بص -2
) و صـححه  7967»  (الكبـري «) البيهقي في 2170،2169»  (الكبير«) الطبراني في 1713) دارمي  (2040(

رضي اهللا عنه فليس فيـه ذكـر الفسـطاط     ) و أما المروي عن أنس2109»  (أبي داود» صحيح«األلباني في 
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بايد عرض كنم كه عمل ايشان بر ، ساحل و داخل كشتي روزه اش را خورده است

﴿ د:فرماي مي تعالىخالف عمل عموم صحابه است. اهللا      ﴾] :يعني  ]۴۳النساء

زماني  انسانآن وقت مي توانيد از رخصت سفر استفاده كنيد و  »اگر مسافر بوديد«
 د كه از محدوده ي شهرش خارج شود.شو ميمسافر گفته 

هپس شخص مذكور اگر از طالب علوم ديني بوده و از حديث پيامبرصلَّى   علَيه  اللـَّ
كه به نظر بنده  هرچندفاره اي بر او الزم نيست؛ وسلَّم همين مطلب را فهميده است ك

 طالبي كه در ابتداي فراگيري علوم شرعي هستند نبايد در صدور فتوا عجله كنند.
 )314( ) ف.19/345( مجموعه ي فتاوي و رسائل -شيخ ابن عثيمين

ردد و هنوز ساعت هايي از روز تا وقت غروب گ مي] شخصي از مسافرت به شهرش بر  37[
 ه است آيا در اين ساعت هاي باقي مانده از خوردن امساك كند يا خير؟ماند

شخصي در سفر روزه اش را خورده است هنگامي كه به محل اقامتش مي رسد  س:
 آيا ساعت هاي باقي مانده از روز را امساك كند يا بخورد؟

آن را به خاطر رفاه و آسايش  تعالىخوردن در سفر رخصتي است كه اهللا  ج:
مسافرت) پايان مي ( ران در نظر گرفته است. پس به محض اين كه سبب رخصتمساف
وارد محل ، د. بنابراين شخصي كه در روزشو ميهمراه آن خود رخصت نيز تمام ، يابد

د واجب است كه ادامه ي روز را امساك كند و از خوردن و آشاميدن شو مياقامتش 

﴿: دفرماي مياهللا است كه دست نگه دارد زيرا اين شخص مشمول عموم گفتار    

       ﴾ :۱۸۵[البقرة[  

 .»پس هر كس از شما فرا رسيدن ماه رمضان را دريابد بايد آن را روزه بگيرد«
 وصلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفيق

 )10/210( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا
                                                                                                                                                       

»  الكبـري «) و البيهقـي فـي   37(  2/187) و الـدار قطنـي   799»  (سنن الترمذي«والسفينه و الشاطئ؛ أنظر: 
 )641»  (صحيح الترمذي«) و صححه األلباني في 7969(
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 د؟كن مي] اقامت موقّت و يا رسيدن به شهر خود در روز امساك را بر مسافر واجب ن 38[

د و در آن جا چند روزي بعنوان مسافر مي ماند و كن ميمسافري به شهري سفر  س:
 آيا امساك كند يا خير؟ يا مسافري در روز رمضان به شهر خودش مي رسد

بلكه اين ، دشو ميع سفر و حكم آن نرسيدن مسافر به شهري ديگر موجب انقطا ج:
بنابراين جايز است كه روزه اش را بخورد ، دشو ميشخص همچنان مسافر محسوب 

حتي اگر همه ي ماه رمضان باقي مانده باشد. ولي اگر مسافري در اثناي سفر روزه 
نگرفته بود و روزانه به شهر خود بازگشت امساك بر او واجب نيست و مي تواند بقيه 

ز را بخورد چون روزه شدن در اين ساعات باقي مانده هيچ فايده اي برايش ندارد ي رو
د باش ميبراي اين كه قضاي اين روزه بر او الزم است. فتواي صحيح در اين مورد همين 

ولي ، شافعي و يكي از دو قول امام احمد بن حنبل است، كه فتواي مذهب امام مالك
 بخورد و بنوشد.  نبايد در جلوي مردم و بصورت علني

 )19/99( مجموعه فتاوي و رسائل -شيخ ابن عثيمين

 ] مسافري كه موقتاً مقيم شده است تا چند روز مي تواند از قصر استفاده كند؟ 39[

ايامي را كه در شهري مي ماند مي تواند روزه اش را ، آيا مسافري در اثناي سفر س:
 اند؟بخورد آن گونه كه مي تواند نمازش را قصر بخو

مسافر مي تواند در اثناي سفر و در حين اقامت موقت در شهري روزه اش ، آري ج:
را بخورد آن گونه كه مي تواند نمازش را قصر بخواند تا زماني كه حكم سفرش تمام 

بنابراين اگر شخصي بيشتر از چهار روز به ، نباشد. ايام رخصت فقط چهار روز است
را كامل بخواند و روزه اش را بگيرد. فتواي اكثر نيت اقامت در شهري بماند نمازش 

 علما همين است.
 وصلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفيق

 )212، 10/211( فتاواي انجمن دايمي مباحث علما و افتا

 ] حكم آميزش مسافر با همسرش در روز رمضان 40[
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ر از رخصت شرعي استفاده شوه، زن و شوهري با هم به مسافرت مي روند س:
 آيا جايز است كه:، د روزه شودده مياما زن ترجيح ، يردگ مينموده و روزه ن

 شوهر با زن روزه دارش آميزش كند؟ -
 كفاره الزم است يا خير؟ ها آناگر آميزش كردند بر  -
 چنانچه زن با اكراه از جانب شوهر تن به آميزش دهد باز هم كفاره دارد؟ -

د قطعاً همبستر شدن كن ميشان سفري باشد كه خوردن را برايشان مجاز اگر سفر ج:
د روزه ي كن ميجايز خواهد بود. بنابراين زماني كه شوهر با زن روزه دارش آميزش ، نيز

زن خود به خود مي شكند و بدين ترتيب اگر با اكراه تن به آميزش دهد گناه و كفاره 
 اي بر او نيست.

 ) جمع و ترتيب: محمد المسند41( روزه. ص فتاواي -شيخ ابن جبرين

 ] مريض چه وقت مي تواند روزه اش را بخورد؟ 41[

ولي من ، پزشكان توصيه كرده اند كه روزه نگيرم، دچار بيماري كليوي شده ام س:
به همين خاطر درد كليه هايم بيشتر ، يرمگ ميم و روزه ده ميبه توصيه هايشان اهميت ن

روزهايي را كه  ي كفارهم ؟ لطفاً شو مياگر روزه نگيرم گناهكار آيا ، دشو ميو بيشتر 
 يرم توضيح بدهيد. گ ميروزه ن
و ، هر زماني كه روزه گرفتن بر شما سخت باشد و موجب افزايش بيماري شود ج:

پزشكي متخصص و مسلمان كه تشخيصش درست باشد به شما بگويد كه روزه برايتان 
د و جان شما را به خطر مي اندازد؛ در اين ده مي ضرر داشته و دردتان را افزايش

صورت مي توانيد روزه نگيريد و در مقابل هر روز به يك مسكين خوراك بدهيد و 
چون قضاي روزه برايتان ممكن نيست؛ زيرا بعلت  .قضاي روزه ها بر شما الزم نيست

سالمتي شدن بيماري و بازگشت  برطرفمريضي نمي توانيد روزه بگيريد اما برفرض 
كه افطار كرده ايد  در آن صورت سال آينده را بايد روزه بگيريد و قضاي سالهاي گذشته

 را پرداخت كرده ايد بر شما الزم نيست. ها آن ي كفارهو 
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 ) جمع و ترتيب: محمد المسند19( فتاواي روزه. ص -شيخ ابن جبرين

 .دده مي] شرايط پزشكي كه به مريض دستور خوردن روزه را  42[

خوردن روزه مي توان اعتماد كرد يا اين كه  ي بارهآيا به دستور هر پزشكي در س:
 پزشك بايد مسلمان باشد؟

پزشك غير مسلمان اگر در كارش متخصص و در گفتارش صادق باشد و به  ج:
مريض بگويد كه روزه برايت ضرر دارد مريض مي تواند به او اعتماد كرده و روزه اش 

عذر بيمار شديد باشد مشروط بر اين كه در آن شهر پزشك  را بخورد خصوصاً اگر
 مسلماني وجود نداشته باشد.

 )195( جامع الفتاوي الطبية. ص -شيخ فوزان
 جمع و ترتيب: دكتر عبدالعزيز بن فهد بن عبدالحسن

 حكمش چيست؟، دشو مي] زني بعد از طلوع فجر صادق از قاعدگي پاك  43[

د آيا از خوردن دست نگه شو مياز قاعدگي پاك  زني بعد از طلوع فجر صادق س:
يا اين كه بعداً ، دشو ميداشته و اين روز را روزه بگيرد آيا به عنوان يك روزه محسوب 

 قضاي آن را بجا بياورد؟
اگر خون در عين وقت طلوع فجر صادق يا كمي جلوتر از آن قطع بشود روزه  ج:

و بعد غسل كند) اما اگر بعد از ( اشدكه غسل نكرده ب هرچنداش صحيح و معتبر است 
روشنايي سپيده دم خون بند آيد از خوردن خودداري بكند ولي اين روزه از او قبول 

 د بلكه قضايش بر او الزم است.شو مين
 ) جمع و ترتيب: محمد المسند26( فتاواي روزه. ص -شيخ ابن جبرين

 ي سالمندان و زنان باردار و شيرده  كم روزه] ح 44[

كه اگر روزه شوند ( زنان باردار و شيرده، بيماران، ي سالمندان           حكم روزه س:
چيست؟ آيا مي توانند روزه نشوند و بجاي هر روز به يك  )دشو ميشيرشان خشك 

 مسكين خوراك بدهند؟
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، اوالً: افراد ناتوان و ضعيفي كه قادر به روز گرفتن نيستند از قبيل پيرمرد و پيرزن ج:
انند روزه را بخورند و در ازاي هر روز نيم صاع گندم يا خرما يا برنج و يا هر مي تو

به مسكيني بدهند. همچنين افراد بيماري كه اميد بهبودي ، ندكن ميخوراكي كه مصرف 
 تعالىبدليل اين كه اهللا  .وجود ندارد مي توانند از اين رخصت استفاده نمايند ها آن

 ﴿ د:فرماي مي            ﴾ :هيچ كس را خارج  تعالىاهللا « ]۲۸۶[البقرة

 .»دكن مياز وسع و توانش مكلف ن

﴿              ﴾ :قرار  اهللا در دين بر شما سختي« ]۷۸[احلج

 .»نداده است

﴿               ﴾ :۱۸۴[البقرة[ 

و فديه اينست كه ( و بركساني كه توانايي روزه گرفتن را ندارند فديه واجب است«
 .»در مقابل هر روز) به يك مسكين خوراك بدهند

آيه ي مذكور رخصتي است براي سالمندان كه ( يد:گو مي»رضي اهللا عنه«ابن عباس
زه را بخورند و در مقابل هر روز به يك اينها اجازه دارند رو :قادر به روز گرفتن نيستند

 )993F1()مسكين خوراك بدهند
بيماري كه نمي تواند روزه بگيرد يا روزه گرفتن بر او دشوار است و اميد سالمتي 

 حكم سالمندي است كه از روزه گرفتن عاجز است.، حكمش، هم ندارد
سد و دوم: زن بارداري كه در صورت روزه گرفتن به خودش يا حملش آسيب مي ر

زن شيردهي كه در صورت روزه گرفتن بر خودش يا بچه ي شير خوارش آسيب مي 
رسد مي توانند افطار كنند و فقط قضا بجا بياورند؛ مانند بيماري كه اميد سالمتي را 

  مي تواند افطار كنند و فقط قضا بجا بياورد. -دارد
 موصلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسل، وباهللا التوفيق

 )10/160( انجمن دايمي مباحث علمي وافتا

                                                            
 ) وديگران 7866»  (الكبري«)، بيهقي در 2318) با الفاظي قريب به آن . ابوداوود  (4505بخاري  ( -1
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 ] حكم افطار در رمضان به خاطر سختي كار45[

در دومين جمعه ي ماه رمضان از خطيب نماز جمعه ي يكي از مساجد شنيدم  س:
چنانچه كارش ، دكن ميفت: كارگري كه فقط از طريق كارگري امرار معاش گ ميكه 

در ازاي هر روزه به يك مسكين طعام بدهد يا  بسيار سخت باشد: مي تواند افطار كند و
اين كه در ازاي هر روز پانزده درهم پرداخت كند. لطفاً توضيح دهيد اين فتوا صحيح 

 است يا اشتباه؟ 
نمي تواند افطار ، كسي كه مكلف است و روزه بر او واجب است به بهانه ي كار ج:

اجازه دارد به ، شد روزه را افطار كند اما چنانچه در طول روز بر اثر فشار كار ناچار، كند
و قضاي آن ، مقداري كه رفع مشقت كند بخورد و بنوشد و تا وقت افطار امساك كند

 روز را بجا آورد.
 وصلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفيق

 )10/233( انجمن دايمي مباحث علمي وافتا

 امتحانات ]حكم خوردن در رمضان بخاطر سختي46[

 ند كه شش روزه از رمضان را بدليل سختي امتحانات روزهكن ميخانمي سؤال  س:
 حكمش چيست؟، رفتم نمي توانستم درسهايم را بخوانمگ مينگرفته ام؛ زيرا اگر روزه 

خوردن روزه ي رمضان بخاطر امتحانات كاري ناجايز است؛ زيرا ايشان مي  ج:
نيازي نبود كه افطار كنند. اين خانم بايد ، عه نمايندمطال، توانستند دروس خود را در شب

توبه نموده و قضاي اين شش روز را بجا بياورند؛ زيرا ايشان از روي عمد و ناديده 
گرفتن حكم شرعي روزه را نخورده اند؛ بلكه حكم شرعي را مطابق با فهم خود تأويل 

 نموده و افطار كرده اند.
 )39( ). فتوي19/84( و رسائل مجموع الفتاوي –شيخ ابن عثيمين 



 

 

 

 

 فصل چهارم:
 احكام قضا و كفاره



 

 ]آيا قضاي رمضان پياپي و بدون فاصله باشد.47[

كسي كه بنا به عذري چند روز از رمضان را افطار نموده است؛ آيا بر او واجب  س:
 است قضاي آن را پياپي و بدون فاصله بگيرد و يا مي تواند با فاصله بگيرد؟

يه ي صحيح اين است كه بجا آوردن قضاي رمضان بدون فاصله جايز است نظر ج:
و نيازي نيست كه پياپي و بدون فاصله باشد؛ زيرا دستور قضا آوردن روزه ي رمضان در 
قرآن كريم بصورت مطلق آمده است؛ كه داللت دارد بر اين كه قضاي رمضان به صورت 

اپي و بدون فاصله گرفت؛ زيرا قضا متفرق جايز است اما بهترآن است كه قضا را پي
 حالت ادا را دارد و اداي رمضان پياپي و پشت سر هم است.

 )124، 125( ص، جمع: راشد الزهراني، فتاوي الصيام -شيخ ابن جبرين

 ] كسي كه در رمضان بدون عذر افطار نموده قضا بر او واجب است.48[

 چيست؟كسي كه در رمضان بدون عذر روزه را بخورد حكمش  س:

اگر شخصي در روزه ي ماه رمضان با عمد عمل جماع را انجام بدهد بر او قضا  ج:
اگر ، همراه با توبه؛ كفاره عبارت است از آزاد كردن برده اي، و كفاره الزم است

نتوانست روزه گرفتن دو ماه پياپي و بدون فاصله و اگر نتوانست خوراك دادن به 
ر زني در روز رمضان با اختيار خود و بدون اكراه شصت نفر از مستمندان؛ همچنين اگ

 د. شو ميمذكور بر او واجب  ي كفارهمرتكب عمل مقاربت شد 
همراه با توبه ، اگر شخصي در روز رمضان عمداً خورد يا نوشيد بر او قضا الزم است

(و كفاره الزم نيست.
994F

1( 
 وصلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفيق

 )10/355( فتاوي انجمن دايمي مباحث علمي وافتا

 ] حكم قضاي رمضان براي كسي كه چندين سال روزه نگرفته است49[

                                                            
فهـو حـديث    »طر يوما من رمضان من غري عذر مل يقض عنه صوم الدهر وإن صـامهمن اف« و اما حديث: -1

 ).4/161» (الفتح«ضعيف. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في 
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رمضان را روزه نگرفته است و بقيه ي فرايض و ، مسلماني كه چندين سال س:
 آيا قضا بر او الزم است.، واجبات را ادا نموده است

ايد قضا الزم نيست؛ زيرا هر عبادتي كه نظريه ي صحيح اين است كه اگر توبه نم ج:
عمداً و قصداً آن عبادت را ترك كند؛ اهللا  انسانوقتش معين و مشخص است وقتي كه 

، د بنابراين در قضا آوردن فايده اي نيستكن ميانجام آنرا بعد از وقت قبول ن تعالى
رديد كسي كه ايشان بايد صادقانه توبه كنند و به كثرت عمل صالح انجام دهند؛ بدون ت

 بسوي اهللا توبه كند اهللا توبه اش را مي پذيرد.
 )419( ف -)19/87( مجموع الفتاوي و رسائل –شيخ ابن عثيمين 

 ] حكم خوردن هنگام اذان صبح يا كمي بعد از آن.50[

﴿ د:فرماي مي تعالىاهللا  س:                 

     ﴾ :۱۸۷[البقرة[  

شب) برايتان از ( بامداد) از رشته سياه( و بخوريد و بياشاميد تا آنگاه كه رشته سفيد«
 .»هم جدا و آشكار گردد

كسي كه هنگام اذان يا با فاصله ربع ساعت بعد از اذان بخورد يا بنوشد حكمش 
 چيست؟

ده مطمئن است كه خوردن و نوشيدنش قبل از طلوع فجر بوده اگر سؤال كنن ج:
است قضا بر او الزم نيست و اگر مطمئن است كه بعد از طلوع فجر بوده قضا بر او 

 .و اگر مشكوك است قضا بر ايشان الزم نيست؛ زيرا اصل بقاي شب است، واجب است
ست از خوردن و د، احتياط در اين است كه مسلمان بخاطر صحت روزه اش وقت اذان

 مگر اين كه مطمئن باشد كه اذان قبل از طلوع فجر بوده است. ، نوشيدن و... بكشد
 )33( ص.، فتاوي الصيام -انجمن دايمي مباحث علمي وافتا

 رد به اين گمان كه هنوز شب استخو مي] حكم كسي كه بعد از طلوع فجر سحري 51[
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لودگي به آشپزخانه رفتم و از خواب بيدار شدم و با همان حالت خواب آ -1س
غذاي مختصري خوردم در همان حال به ساعت نگاه كردم متوجه شدم كه سه دقيقه 

فوراً دست از ، مانده به ساعت پنج در حالي كه سه تا چهار قاشق بيشتر نخورده بودم
 غذا كشيدم.

ساعت چهار و ربع است؛ و تا شب روزه ماندم آيا  -تبوك -اذان صبح در منطقه ما 
 قضا بر من الزم است يا روزه ام ادا شده است؟

با توجه به گفته هاي شما قضا الزم است زيرا شما بعد از طلوع فجر خوراك  ج:
 صرف كرده ايد.

مقداري آب نوشيدم و دوباره ، شب از خواب بيدار شدم، : در ماه رمضان2س
مردم از نماز خوابيدم پس از اين كه از خواب بيدار شدم متوجه شدم كه صبح شده و 

ردند با خود فكر مي كردم كه چه موقع آب نوشيده ام آيا شب بوده يا گ ميصبح بر 
 رد؟دا ميصبح بوده و... اكنون روزه ام چه حك

: با توجه به آنچه گفته ايد: روزه ي شما صحيح است زيرا اصل بقاي شب است 2ج
ه مطمئن شويد كه يريم كه شما در شب آب خورده ايد مگر اين كگ ميفرض را برآن 

 .بعد از طلوع فجر آب نوشيده ايد كه در اين صورت قضاي آن واجب است
 وصلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفيق

 )10/284( انجمن دايمي مباحث علمي وافتا

 ] حكم كسي كه به گمان غروب آفتاب افطار نمود52[

ه در بيابان است بعد از عصر هوا به شدت يك نفر در ماه رمضان و در حال روز س:
د سپس ابرها كن ميد ايشان به گمان اين كه آفتاب غروب نموده افطار شو ميابري 

 د حكم روزه اش چگونه است؟شو ميپراكنده شده و آفتاب ظاهر 
البته بايد تا غروب كامل آفتاب امساك كند؛ بنابر ، ي ايشان فاسد شده است روزه  ج:

ايشان واجب است و كفاره الزم  از اقوال علما قضاي يك روز بر نظريه ي صحيح
 نيست.
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در ( د كه ايشان گفته اند:كن ميهشام بن عروة از همسرش فاطمه از اسماء روايت 
هصلَّى  حيات رسول اهللا علَيه وسلَّم در روزي ابري افطار نموديم پس از آن خورشيد  اللـَّ

 طلوع كرد)
آيا به قضاي آن روز امرشدند؟ هشام گفت: چاره اي جز قضا به هشام گفته شد: 

(نداشتند.
995F

منظور از هشام در سند حديث: هشام پسر عروة پسر زبير است كه از ثقات  )1
 تابعين هستند.

 وصلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفيق
 )10/289/290( انجمن دايمي مباحث علمي وافتا

 كه بنا بر شك و گمان افطار نمود و يا امساك نكرد]حكم كسي 53[

، در آن حال چيزي خورد، شخصي مشكوك بود كه آيا فجر دميده است يا خير س:
و يا شخصي گمان مي كرد كه خورشيد غروب ، بعداً معلوم شد كه فجر طلوع كرده

ب حال آن كه خورشيد غروب نكرده بود و يا مشكوك بود كه آيا خورشيد غرو، نموده
 كرده يا خير و در آن حال چيزي خورد حكمش چيست ؟

نست كه فجر طلوع كرده يا خير و در آن دا مياگر در طلوع فجر مشكوك بود و ن ج:
حال چيزي خورد و بعداً معلوم شد كه فجر طلوع كرده قضا بر او الزم نيست؛ فرقي 

ده است؛ زيرا اهللا د كه گمان غالبش اين باشد كه فجر طلوع كرده و يا طلوع نكركن مين

﴿ د:فرماي مي تعالى                      

 ﴾ :۱۸۷[البقرة[ 

 نيست.، در صورتي كه خوردن و نوشيدن مجاز باشند گناه و قضايي بر آن

                                                            
الحـديث عنـد البخـاري :      تتمة). و 1674)، ابن ماجه  (2359)، ابوداوود (1959)، بخاري (6/346احمد ( -1

(و ) :  4/200و قال الحافظ فـي شـرحه  (   أقضوا أم ال)(.. و قال املعمر: سمعت هشاماً يقول: ال أدري 

 ثم سرد الخالف. قد اختلف يف هذه املسألة فذهب اجلمهور إيل إجياب القضاء)
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، ه كه خورشيد غروب نموده و خالف آن ثابت شداما در صورتي كه گمان مي كرد
بنا به قول راجح بر او قضايي الزم نيست؛ زيرا اسماء بنت ابي بكر رضي اهللا عنهما 

يْمٍ « يد:گو مي و يف عهد النبي صيل اهللا عليه و سلم يف يومٍ غَ  )996F1(»ثم طلعتِ الشمس، أهنم أَفْطَرُ

هآنان در زمان رسول صلَّى « اندكي بعد ، وسلَّم در روزي ابري افطار نمودندعلَيه  اللـَّ
 » آفتاب نمايان گشت

 و آنان به قضا آوردن روزه ي آن روز امر نشدند.
اما در صورتي كه مشكوك بود كه خورشيد غروب كرده يا خير و بعداً معلوم شد كه 

ود بر او قضا آوردن روزه ي آن روز واجب است؛ زيرا خوردن با وج، غروب نكرده بود
مگر اين كه غروب خورشيد قطعاً ، برايش جايز نيست كه افطار كند، شك حرام است

در ، ثابت گردد و يا اين كه گمان غالب او اين باشد كه خورشيد غروب كرده است
بايد روزه ي آنرا قضا ، اگر افطار نمود و خالف آن ثابت شد، صورت مشكوك بودن

 ن نبوده است. آورد؛ زيرا در آن صورت او مجاز به خورد
 )263( ) فتواي19/290( مجموع الفتاوي و رسائل –شيخ ابن عثيمين 

 ] آيا مي توان به جدول اوقات شرعي اعتماد نمود.54[

به آنان ، دنددا ميبرخي از افراد خانواده ام پس از اذان صبح به خوردن ادامه  س:
حكم روزه ي آن ايام ، اشكالي ندارد، در جوابم گفتند: نه، اين كار جايز نيست، گفتم

 چيست؟ 
فتند: هنوز فجر طلوع نكرده گ ميمالك نيست البته اگر  -اشكالي ندارد -جمله ي ج:

است: مانند اين كه در صحرا باشند و هيچ نوري مشاهده نكنند. و بگويند: فجر هنوز 
يند كه گو ميطلوع نكرده است. زيرا برخي از مردم به تقويم اوقات شرعي شك دارند و 

طلوع فجر بسيار ، ما در صحرا به افق نگاه كرده ايم، جدول اوقات شرعي دقيق نيست
 20يند كه:گو ميند كن ميديرتر است از آنچه در جدول نوشته شده و حتي بعضي مبالغه 

                                                            
 نگاه: به فتواي سابق  -1
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و واقعيت اين است كه ، دقيقه تأخير دارد. اما اين گفته اي آنان مبالغه اي بيش نيست
دقيقه و آن هم فقط در فجر جلوتر  5، يار مردم قرار داردجدول اوقات شرعي كه در اخت

است. معنايش اين است كه اگر مؤذن سر وقت درج شده در جدول اذان گفت. و در آن 
اشكالي ندارد. مگر اين كه مؤذن احتياط كرده باشد و با تأخير ، هنگام چيزي خوردي

دقيقه  5ند و با كن ميتياط اح -جز اهم اهللا خيرأ -زيرا برخي از مؤذن ها، اذان بگويد
يند. و برخي از مؤذن هاي نادان قبل از وقت مقرر اذان گو ميتأخير از وقت جدول اذان 

، نند كه در كاري مهم تردا مياما ن، يند و مي پندارند كه اين كارشان احتياط استگو مي
قبل از وقت ، اهمال كرده اند: چرا كه امكان دارد شخصي بنا بر اذان آنان، يعني نماز فجر

نماز ، نماز بخواند و اگر شخصي قبل از دخول وقت اگر چه به مقدار تكبيره االحرام
 نمازش صحيح نيست.، بخواند

 ند...!كن ميمدعي هستند كه: احتياط ، يندگو مياين مؤذن هايي كه قبل از فجر اذان 
 تعالىاهللا ، يدكن مياحتياط ، مقرر داشته تعالىييم: شما بيشتر از آنچه اهللا گو مي

﴿ د:فرماي مي    ﴾ :۱۸۷[البقرة[  

 ، »پس بايد طلوع فجر تحقق يابد«

﴿ بلكه فرموده:، اهللا نفرموده: تا فجر طلوع كند   ﴾  اما شما با اذان گفتن

 تعالىي كه اهللا يعني چيز، يدكن ميبندگان اهللا را از خوردن و نوشيدن منع ، قبل از موعد
، يدشو ميو از اين جهت شما گناهكار ، يدكن ميشما حرام ، براي بندگانش حالل نموده

شما از اين جهت كه ، و بالفرض اگر مردم منتظر بمانند و در پي اذان شما نماز نخوانند
 گناهكاريد.، منع كرده ايد، بندگان اهللا را از چيزي كه پروردگارشان حالل نموده

د و كن ميجاهل مانند كور است كه با يك چشم نگاه ، يماري مهلكي استناداني ب
فقط يك جانب قضيه را مي بيند و جانب ديگرش كامالً مهمل مي ماند و اين اشتباه 

بنابراين اهل علم بايد مردم بويژه مؤذن ها را آگاه كنند و به آنان بگويند: ، بزرگي است
ييد و مردم را از كاري گو ميونه قبل از وقت اذان چگ، در مورد بندگان اهللا از او بترسيد

د و شو ميچه بسا شخصي دير از خواب بيدار ، ريددا ميباز ، كه برايشان حالل است
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اما با شنيدن صداي اذان به مقتضاي تقوايش از ، تشنه باشد و بخواهد ليواني آب بنوشد
و با خيال خام خودش و مؤذن هم كه قبل از وقت اذان گفته ، نوشيدن آب صرفنظر كند

احتياط ، در نتيجه آن بيچاره را از جرعه اي آب محروم نموده است، احتياط كرده است
، بلكه احتياط واقعي آن است كه آن گونه كه شريعت گفته، سخت گيري نيست به معناي

 عمل كنيم.
 )277( ف -)19/301( مجموع فتاوا و رسائل -شيخ ابن عثيمين

 .اكنون بايد چكار كنم، ا قضا كرده ام] روزه هاي زيادي ر55[

آيا حتماً بايد بجاي ، روزه هاي زيادي از من قضا شده كه كمتر از سه ماه نيست س:
د؟ و اگر شو ميپذيرفته  تعالىآن روزه بگيرم؟ و يا كفاره اي ديگر بجاي آن نزد اهللا 

 چكار بايد بكنيم؟، مسكيني براي پرداخت كفاره سراغ نداشتم
اگر قصداً روزه را ترك ، بايد سبب آنرا بدانيم، الي كه روزه نگرفته ايآن سه س ج:

بدان كه مرتكب گناه بزرگي شده اي. اكنون قضا آوردن روزه برايت سودي ، نموده ايد
 از او تعالىاهللا ، هر كس توبه كند، البته بايد توبه كني و اعمال شايسته انجام دهي، ندارد

 مي پذيرد.
يند: قبل از پانزده گو ميمانند زناني كه  -ا ناداني ترك نموده اياما اگر روزه را ب

و اين ، سالگي بر زن روزه واجب نيست؛ اگر چه پيش از آن عادت ماهانه را ببينند
در اين صورت بايد روزه ي آن سالها را قضا آوري و از تو  -حرفشان اشتباه است

نموده اي و بايد بدون تأخير آن را پذيرفته خواهد شد؛ زيرا كه روزه را به ناداني ترك 
قضاي رمضان علي الفور الزم نيست مگر اين كه ، قضا آوري؛ زيرا برآن سالي گذشته

تا رمضان ديگر به تأخير ، رمضان ديگر نزديك باشد و جايز نيست كه قضاي رمضان
پس اين شخص بايد توبه كند و هر چه زودتر قضاي آن روزه را بجاي ، انداخته شود

 واهللا الموفق، آورد
 )198( فقه العبادات. ص -شيخ ابن عثيمين
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 )شيخ ابن عثيمين( ] حكم تأخير قضاي رمضان تا رمضان ديگر56[

 چيست؟، حكم كسي كه قضاي رمضان را تا رمضان ديگر به تأخير بيندازد س:

تا رمضان ديگر ، به تأخير انداختن قضاي رمضان، بنا بر نظريه ي مشهور اهل علم ج:

كانَ يكون عيلَّ الصومُ من رمضان فال «د: فرماي مي»رضي اهللا عنها«نيست؛ زيرا عائشه جايز

يَهُ إال يف شعبان   )997F1(»أستطيع أن أَقْضِ

گاه روزه ي رمضان بر من مي ماند و نمي توانستم آنرا قضا آورم مگر در ماه «
 »شعبان.

تا آن هنگام آن  كه بعد از رمضان دوم رخصتي نيست و اگر آيد مياز اين حديث بر 
اما ، و بعد از رمضان دوم بايد بالفاصله آن را قضا آورد، دشو ميگناهكار ، را قضا نياورد

آيا بر او اطعام نيز الزم است يا خير؟ علما نظريه هاي ، آيا همراه با قضا آوردن روزه
 د:رمايف مي تعالىمتفاوتي دارند و صحيح آن است كه: بر او اطعام الزم نيست؛ زيرا اهللا 

﴿                  ﴾ :۱۸۵[البقرة[ 

 غير از قضاي روزه چيزي ديگر بر او واجب نگردانيده است. تعالىاهللا 
 )375( ). ف19/378( مجموع فتاوي و رسائل –شيخ ابن عثيمين 

 ابن جبرين) شيخ( ] حكم تأخير قضاي رمضان تا رمضان ديگر57[

 كسي كه قضاي رمضان را تا رمضان ديگر به تأخير بياندازد حكمش چيست؟  س:

مثالً ، اگر بنا بر عذري قضاي روزه ي رمضان را تا رمضان ديگر به تاخير انداخته ج:
غير از قضا آوردن روزه بر او ، يازده ماه بيمار بوده و نتوانسته در آن مدت روزه بگيرد

همراه با ، قضا نياورده، اما اگر از روي سهل انگاري با وجود توان، چيزي الزم نيست
 هر روز يك مسكين را خوراك دهد.، قضا آوردن روزه بايد بخاطر سهل انگاريش

 )60( ص، جمع: راشد الزهراني، فتاوي الصيام، شيخ ابن جبرين

                                                            
 ).1146)، مسلم  (1950بخاري  ( -1
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 ] جواز قضاي روزه از جانب ميت58[

آيا مي توان ، درگذشت، واجب بودشخصي كه قضاي روزه ي چند روز بر او  س:
 مطلقاً بجاي او روزه گرفت و يا فقط روزهاي نذر را؟

و روزه ي فرض ، امام احمد رحمه اهللا معتقد است كه قضا مخصوص نذر است ج:
، د ليكن بايد بجاي هر روز نصف صاع از تركه ي ميتشو مياز جانب ميت قضا آورده ن

دٌ « :از اين حديث استدالل نموده است امام احمد رحمه اهللا، صدقه داده شود ومُ أَحَ ال يَصُ

دٍ  نْ ْ أَحَ دٍ ، عَ نْ أَحَ دٌ عَ يلِّ أَحَ   )998F1(»وَ ال يُصَ

و هيچ فردي بجاي فردي ديگر نماز ، هيچ كسي بجاي كسي ديگر روزه نگيرد«
 »نخواند.

و مي توان هر دو را ، يند كه بين روزه ي نذر و فرض تفاوتي نيستگو مياكثر ائمه 
هيد:رسول اهللا صلَّى گو مي» رضي اهللا عنها«جانب ميت قضا آورد؛ زيرا عائشه از علَيه  اللـَّ

ليُّهُ « وسلَّم فرمودند: نْهُ وَ امَ عَ يَامٌ صَ يْهِ صِ لَ اتَ وَ عَ نْ مَ هر كس مرد و روزه اي بر او « )999F2(»مَ

 »ولي او بجايش روزه بگيرد.، واجب بود
و ، ه اهللا از آن استدالل نموده بر زندگان حمل شدهاما حديثي كه امام احمد رحم

مگر در حاالت ، شخص زنده نمي تواند در عبادات كسي ديگر را وكيل خود كند
 استثنايي.

بنابراين:قول صحيح اين است كه قضاي روزه از ميت عام است هم شامل نذر 
 د و هم شامل فرض.شو مي

 )125، 124( ص، يجمع: راشد الزهران، فتاوي الصيام -ابن جبرين

                                                            
) و ابـن  16346( ) مصنف عبدالرزاق 669(  1/303مؤطا امام مالك، موقوفاً عن ابن عمر رضي اهللا عنهما  -1

) والنسائي موقوفاً عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 8004) والبيهقي الكبري  (15122ابي شيبه في مصنفه  (
 ).  2/209» (التلخيص«) و صحح اسناده الحافظ ابن حجر في 2918»  (الكبري«في 

 ).1147)، مسلم  (1952بخاري  ( -2
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 ] كيفيت بجا آوردن روزه از جانب ميت59[

زني تقريباً پنجاه سال قبل در ماه رمضان زايمان نموده و روزه ي كامل آن ماه را  س:
اكنون آيا اولياي او مي ، قضا نياورده است و پس از دو سال از زايمان در گذشته است

مه سال بر او كفاره الزم است؟ مقدار توانند بجاي او روزه بگيرند؟ آيا با گذشت اين ه
 اين ماه چقدر است؟ ي كفاره

هاولياي او ميتوانند بجايش روزه بگيرند؛ زيرا رسول اهللا صلَّى ، آريج: علَيه وسلَّم  اللـَّ

يَامَ « فرمودند: يْهِ صِ لَ اتَ وَ عَ نْ مَ ليُّهُ ، مَ نْهُ وَ امَ عَ  )1000F1(»صَ

ر روز يك مسكين را طعام دهند و به خاطر و اگر روزه نگرفتند بجاي روزه ي ه
ردد؛ زيرا قول راجح اين است كه با تأخير قضاي گ ميالزم ن ها آنكفاره اي بر ، تأخير

 ردد؛ چرا كه دليلي مبني بر آن وجود ندارد.گ ميرمضان تا رمضان ديگر كفاره الزم ن
 )372( ). ف19/394( مجموع فتاوي و رسائل –شيخ ابن عثيمين 

 آن ي كفارهو  يزش با همسر هنگام روزه] آم60[

 چه چيزي جايز است؟، اشدب ميكه او نيز روزه  روزه دار از همسرش مرد براي س:

برايش جايز نيست كاري كه سبب انزال ، شخصي كه روزه ي واجبي گرفته ج:
ند شو ميبرخي دير انزال ، مردم در سرعت انزال متفاوتند، با همسرش انجام دهد، گردد

در مورد رسول خدا » رضي اهللا عنها«آن گونه كه عائشه، توانند خود را كنترل كنندو مي 

هصلَّى  بِهِ « يد:گو ميعلَيه وسلَّم  اللـَّ رْ ِ مْ إلِ كُ لَكَ هصلَّى  رسول اهللا« )1001F2(»كان أَمْ علَيه وسلَّم  اللـَّ

 »از همه بيشتر بر خويشتن كنترل داشتند.
اين ، د خود را كنترل كنند و مبتال به انزال زودرس هستندبرخي ديگر نمي توانن 

و اگر ، طيف از مردم بايد هنگام روزه ي واجب از مالعبه و بوسيدن همسر پرهيز كنند
روزه ي واجب مي تواند  حتي در، شخصي مطمئن بود كه مي تواند خود را كنترل كند

                                                            
 نگاه به فتواي سابق -1
 )1106م  ()، مسل1927بخاري ( -2
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تناب كند؛ زيرا كسي كه آغوش بگيرد؛ اما از آميزش بايد اج در همسرش را ببوسد و
 د.شو ميبر آن پنج چيز مترتب ، اگر هنگام روزه آميزش كند، روزه بر او واجب است

 د.شو ميگناهكار  -1
 د.شو ميروزه اش فاسد  -2
بايد بقيه ي روز چيزي نخورد؛ زيرا كسي كه بدون عذر شرعي روزه اش را  -3

 بايد بقيه روز را امساك كند.، فاسد نموده
د؛ زيرا عيادت واجبي را فاسد نموده و بايد قضايش شو مير او واجب قضا ب -4

 بياورد. 
ردد و آن عبارت است از اين گ ميالزم ، بر او كفاره كه سخت ترين كفاره هاست -5

كه برده اي را آزاد كند و اگر نتوانست دو ماه پي در پي روزه بگيرد و اگر نتوانست به 
 مسكين غذا بدهد. 60

 -مانند: قضاي رمضان و روزه ي كفاره –ه ي واجب در غير رمضان بود اما اگر روز
 د.شو ميبر آميزش او دو چيز مرتبت 

 د.شو ميگناهكار  -1
 قضاي آن روزه را بجاي آورد. -2

 ردد.گ ميچيزي بر او الزم ن، و اگر روزه نفل باشد و در آن حال آميزش كند
 )310( ). ف19/342( مجموع فتاوي و رسائل –شيخ ابن عثيمين 

 ] مسايلي پيرامون آميزش در روزهاي ماه رمضان.61[

نيم كسي كه در روزهاي ماه رمضان در حال روزه با همسرش آميزش دا ميهمه  س:
مسكين را غذا  60بايد: يا برده اي آزاد كند و يا دو ماه پي در پي روزه بگيرد و يا ، كند

 بدهد... اكنون سؤال اين است:
بيش از يك بار و در چندين روز با همسرش آميزش اگر مردي در حال روزه  -1
تمام روزهايش  ي كفارهآيا براي هر روز دو ماه روزه بگيرد و يا آن دو ماه براي ، نمود

 د؟كن ميكفايت 
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آن چيزي است كه ، آميزش در روز رمضان ي كفارهنست كه دا مياگر شخصي ن -2
در آن ، يك روز روزه بگيرددر باال ذكر شده بلكه مي پنداشت كه به جاي هر روز فقط 

 صورت حكمش چيست؟

 آيا زن نيز مانند شوهر كفاره بدهد؟ -3

 پول بپردازد؟، آيا به جاي غذا دادن مي تواند -4

 آيا مي تواند از طرف خود و همسرش به يك مسكين غذا بدهد؟ -5

آيا مي تواند آن مبلغ را به يكي ار ، اگر مسكيني نيافت كه به او غذا بدهد -6
 رداخت كند؟مؤسسات خيريه پ

 كسي كه روزه بر او واجب است: ج:
در ، اوالً: اگر در روز رمضان با همسرش يك بار يا چند بار در يك روز آميزش كرد

است و اگر  براي همه يك كفاره كافي، صورتي كه براي آميزش اول كفاره نداده باشد
 ره بدهد.به تعداد همان روزها بايد كفا، در چندين روز رمضان آميزش كرده باشد

 ردد ولو اين كه از حكم آن آگاهي نداشته باشد.گ ميثانياً: با آميزش كفاره واجب 
ثالثاً: اگر زن خود به آن كار رضايت داده بايد كفاره بدهد و اگر اجباري در كار بوده 

 است؛ بر او كفاره اي الزم نيست.
و با پرداخت ، جايز نيست كه پول پرداخت شود، رابعاً: به جاي غذا دادن مساكين

 ردد.گ ميپول كفاره ادا ن
خامساً: جايز است كه به يك مسكين نصف صاع از جانب خود و نصف صاع از 

 ردد.گ ميمسكين از هر دوي آنان محسوب  60و اين يكي از ، جانب همسرش بپردازد
چه بسا كه ، سادساً: نمي توان كفاره را فقط به يك مسكين و يا مؤسسه اي خيريه داد

و مسلمانان بايد بكوشند كه خود را از كفارات و ، مسكين تقسيم نكند60ا ميان آن ر
 ديگر واجبات برئ الذمه بگردانند.

 و صلي علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق
 )322-10/320( فتاوي انجمن دايمي مباحث علمي وافتاء
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 ] آيا با تكرار آميزش تكرار كفاره الزم است؟62[

آيا چندين كفاره الزم ، اگر در يك روز رمضان چند بار آميزش صورت گرفت س:
 است؟
آميزش چند بار  هرگاهاين است كه:  قول مشهور در مذهب امام احمد رحمه اهللا ج:

و اگر در ، يك كفاره كافي است، در يك روز انجام شد و از آميزش اول كفاره نداده بود
ردد؛ زيرا هر روز گ ميجداگانه الزم  ي كفارههر روز يك  براي، چند روز اتفاق افتاده بود

 عبادت مستقلي است.
 )315( ). ف19/346( مجموع فتاوي و رسائل –شيخ ابن عثيمين 

 ] آميزش به گمان اين كه شب است63[

اما ، با همسرش آميزش نمود، شخصي به گمان اين كه هنوز فجر ندميده است س:
از كار ، متوجه گرديد كه آن هنگام فجر طلوع كرده، پس از اين كه از اتاق خارج شد

اكنون ، دكن مياما هنوز احساس گناه ، خود پشيمان شد و روزه اش را كامل نمود
 حكمش چيست؟

اگر واقعيت همان گونه باشد كه گفته است و ثابت گردد كه آميزش پس از طلوع  ج:
ردد گ ميفاره نيز بر او الزم بايد قضاي آن روز را بجا آورد و ك، فجر صورت گرفته است

كه عبارتست از آزاد نمودن برده اي و اگر نيافت روزه ي دو ماه پي در پي و اگر 
مسكين؛ چرا كه در شناخت طلوع فجر تساهل نموده و اگر همسرش  60نتوانست اطعام 

 او نيز بايد كفاره بدهد.، بر آن عمل مجبور نبوده است
 نا محمد و آله و صحبه و سلمو صلي علي نبي، و باهللا التوفيق

 )10/317( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي وافتا

 آميزش به ناداني در روز رمضان ]64[

 حكمش چيست؟، شخصي به ناداني در روز رمضان با همسرش آميزش نمود س:
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اشكالي ، آميزش نمود، اگر در روز رمضان به اين گمان كه آميزش گناهي ندارد ج:
ردد؛ زيرا قاعده اين است كه: هر گ ميهيچ گناه و كفاره و قضايي الزم نندارد و بر او 

بر او چيزي الزم ، كس به فراموشي يا ناداني مرتكب كار ممنوعي در عبادات شد

﴿ د:فرماي مي تعالىچرا كه اهللا ، دشو مين             ﴾ :البقرة]

 خذه نكن.اما را مؤ، ! اگر ما فراموش كرديم و يا دچار اشتباه شديمپروردگارا ]۲۸۶

لْت«د: فرماي ميدر پاسخ  تعالىاهللا  عَ  اين گونه خواهم كرد. )1002F1(»قد فَ

 ﴿ د:فرماي ميو نيز                 

   ﴾ :۵[األحزاب[  

 )19/340( مجموع فتاوي و رسائل –ابن عثيمين شيخ 

 ] حكم آميزش بدون انزال65[

مردي در روز رمضان با همسرش آميزش نمود و انزال نشد و بر اين باور بود  س:
نست كه آميزش توأم با دا مييعني ، مخصوص آميزش توأم با انزال است ي كفاره كه

 حكمش چيست؟، يز حرام استنست كه بدون انزال ندا ميانزال كفاره دارد و ن
ردد؛ زيرا اهللا گ مياگر باورش اين بوده بر او گناهي نيست و كفاره اي نيز الزم ن ج:

﴿ د:فرماي مي تعالى             ﴾ :اگر  پروردگارا! ]۲۸۶[البقرة

 ذه نكن.خاما را مؤ، ما فراموش كرديم و يا دچار اشتباه شديم
 )19/343( مجموع فتاوي و رسائل –شيخ ابن عثيمين 

 آميزش در روزه ي قضايي ]66[

                                                            
 )126مسلم  ( -1
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هـ بود 1410شخصي در حال قضا آوردن روزه ي رمضان در ماه شوال  س:
، همسرش كه روزه نبود به او متعرض شد و در آن حال با همسرش آميزش نمود

 حكمش چيست؟ 
بر او واجب است ، با آميزش باطل كند هر كس كه در غير رمضان روزه اش را ج:

ردد؛ چرا كه آميزش در گ ميكه يك روز بجاي آن قضا آورد و بر او كفاره اي الزم ن
 و بايد شوهر و همسرش كه سبب اين كار بوده توبه كنند.، رمضان صورت نگرفته است

 و صلي علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق
 )10/319( يمي مباحث علمي وافتافتاواي انجمن دا



 

 

 

 

 فصل پنجم:
تراويح و ، احكام روزه ي نفلي
 اعتكاف



 

 ] شكستن روزه ي نفلي به خاطر خويشاوندان 67[

مردي عادت دارد كه روزهاي دوشنبه و پنج شنبه و ديگر روزهاي مستحب را  س:
آيا بهتر ، وداگر يكي از روزها مصادف با جشن خانوادگي و يا مهماني ب، روزه بگيرد

است كه روزه اش را نگه دارد و از خويشاوندان معذرت خواهي كند يا اين كه روزه 
 اش را افطار كند؟

اگر ادامه ي روزه باعث ، در اين صورت بايد بنگريم كه مصلحت چه مي طلبد ج:
مي تواند روزه را بشكند؛ روزه دار نفلي ، رددگ ميرنجش و سوء ظن خويشاوندان 

ر خويش است و با شكستن روزه از يك جهت اجابت دعوت نموده و از صاحب اختيا
، طرفي ديگر موجبات اُنس و محبت و استحكام روابط خانوادگي را فراهم نموده است

شكستن و يا ادامه ي روزه ، ندشو مينند و به او بدگمان ندا مياما اگر او را معذور 
 تعالىا كامل كند؛ زيرا اهللا بهتر است كه روزه اش ر، برايشان چندان مهم نيست

﴿ د:فرماي مي        ﴾ :اعمال خود را باطل نكنيد.« ]۳۳[حممد« 

، نظر به مواظبت بر اعمال، و اگر در مهماني يا در عروسي روزه اش را شكست
 مستحب است كه روزه ي آن را قضا آورد.

 ـه12/11/1423 -با امضاي شيخ ابن جبرين

 يرد و...گ مي] كسي كه روزي معين را هميشه روزه 68[

يرد كه ظهر گ مياو تصميم ، يردگ ميمردي روزهاي دوشنبه و پنجشنبه را روزه  س:
تا ظهر چيزي ، پنجشنبه به مسافرت برود و بدون نيت شبانه مبني بر روزه گرفتن آن روز

يا ثواب روزه ي آن روز كه آ، رد و به سفر مي رودخو ميرد و قبل از سفر چيزي خو مين
 به او مي رسد؟، در حال اقامت هميشه آن را روزه گرفته
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بْدُ أو سافر كتبَ اهللا لَ ُه ما كان يعملُه «در حديث مرفوع آمده كه:  ج: ضَ العَ رِ إذا مَ

قيامً  اعمالي كه در حال ، بنده اي بيمار شود و يا به مسافرت رود هرگاه« )1003F1(»صحيحاً مُ

 »ردد.گ ميبرايش ثبت ، دهدا ميام صحت و اقامت انج
آن ، ليكن با اين كه ابتداي روز چيزي نخورده، پس به آن مرد ثواب نيتش مي رسد

د؛ زيرا روزه دار كسي است كه از ابتداي روز تا شو مياز روزه هايش شمرده ن، روز
 غروب همراه با نيت چيزي نخورد.

 شيخ ابن جبرين، از گفتار و امالي

 ي شش روز از شوال. ] حكم روزه69 [

روزه گرفتن از ماه شوال چيست؟ درمؤطا امام مالك ، روز 6نظر شما درباره  س:
روز از شوال فرموده:  6روزه گرفتن  ي بارهرضي اهللا عنه در آمده كه: امام مالك بن انس

و از هيچ يك از سلف نيز ، ديده نشده كه شخصي از اهل علم و فقه آن را روزه بگيرد
اهل علم آن را مكروه دانسته و بدعت مي شمارند و از اين ، به من نرسيده چنين چيزي

اين گفتار در مؤطا ، رنددا ميكه چيزي به رمضان منتسب شود كه از آن نيست بر حذر 
 ) جزء اول موجود است.228( امام مالك شماره

هيد: رسول اهللا صلَّى گو مي» رضي اهللا عنه«ثابت است كه ابو ايوب ج: علَيه وسلَّم  اللـَّ

ر«فرمودند:  هْ يَامُ الدَّ اكَ صِ ذَ ال فَ وَّ تّا من شَ هُ سِ بَعَ تْ امَ رمضان ثم أَ نْ صَ هر كس ماه « )1004F2(»مَ

 آن برابر است با روزه ي دهر، رمضان و در پي آن شش روز از شوال را روزه بگيرد
 ».تمام عمر)(

امام ، شوال سنت استاين حديث صحيح داللت دارد كه روزه گرفتن شش روز از 
و درست نيست كه ، احمد و گروهي از پيشوايان و علما به آن عمل كرده اند، شافعي

يند: امكان دارد كه افراد جاهل آن گو مياين حديث با تعليل برخي از علما مقابله شودكه 

                                                            
 ) با اندكي تفاوت2996بخاري  ( -1
 ) و غيرهما1164) مسلم  (419، 5/417احمد  ( -2
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ه يا به بهانه ي اين كه از علماي گذشت، و يا آن را واجب بدانند، را از رمضان تصور كنند
ياراي مقابله با سنت  ها آناين ظن و گم، نقل نشده است كه آنرا روز گرفته باشند

 ند. دا ميند حجت است بر كسي كه ندا ميو آن كه ، صحيح را ندارد
 و صلي علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق

 )10/389/390( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي وافتا

 م كردن شش روز شوال بر قضاي رمضان.] حكم مقد 70[

پس از ، آيا كسي كه ده روز از رمضان را بنا بر عذر شرعي افطار نموده است س:
سپس قضاي رمضان را بجا آورد ، اتمام ماه رمضان شش روز شوال را روزه بگيرد

ثوابش مانند كسي است كه ماه رمضان را كامل روزه گرفته و سپس شش روز شوال را 
 فته كه در واقع تمام دهر را روزه گرفته است؟روزه گر

از اهللا ، مادام كه بنده جوياي اجر، است تعالىتقدير ثواب اعمال در اختيار اهللا  ج:
د؛ رب كن ميمزدش را ضايع ن تعالىاهللا ، باشد و در طاعت و عبادت بكوشد تعالى

﴿ د:فرماي ميالعالمين             ﴾ :۳۰[الکهف[  

 [ما پاداش نيكو كاران را ضايع نخواهيم كرد.]
كسي كه قضاي رمضان بر او الزم است بهتر آن است كه ابتدا روزه هاي قضايي را 
كامل نموده سپس شش روز شوال را روزه بگيرد؛ زيرا اگر شش روز شوال بر روزهاي 

 لَيه وسلَّم كه فرموده است كه شش روزع اللَّـهبا حديث پيامبرصلَّى  -قضا مقدم شود
 د.كن مياز نظر ترتيب مطابقت ن -شوال بعد از تكميل روزه ي ماه رمضان باشد

 و صلي علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق
 )10/392( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ] حكم روزه گرفتنِ تنها روز عاشورا 71[

 رد؟دا ميروزه گرفتن تنها يك روز عاشورا چه حك -1س
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زيرا در اكثرِ احاديث روزه گرفتنِ ، روزه گرفتنِِ تنها يك روز عاشورا جايز است ج:

ومُ مانند حديث ابوقتاده رضي اهللا عنه به روايت مسلم: ، روز عاشورا وارد شده است [صَ

[ بْلَهُ نَهَ التي قَ رُ السَّ فِّ كَ وراء يُ اشُ (يومِ عَ
1005F

گناهان يك سال  ي كفارهروزه ي روز عاشورا « )1

 »گذشته است.
هبهتر آن است كه: جهت مخالفت با يهود كه منظور اصلي پيامبرصلَّى  علَيه وسلَّم  اللـَّ

 نيز همين بوده است. يك روز قبل و يا بعد از عاشورا را به همراه آن روزه بگيرد.
پياپي و بدون فاصله  -ه يك روز ديگرب -آيا الزم است روزه ي روز عاشورا -2س
 باشد؟ 
 -يرد بايد نهم و دهمگ ميرا روزه  -دهم محرم -بله؛ كسي كه روز عاشورا -2ج

را پشت سر هم روزه بگيرد يعني يا نهم و دهم محرم را پشت سر  -تاسوعا و عاشورا
يست كه هم روزه بگيرد و يا دهم و يازدهم را با هم روزه بگيرد. به اين صورت جايز ن

 -عاشورا -نهم و يازدهم محرم را روزه بگيرد و در وسط دهم را روزه نگيرد. بجاي دهم
يعني فضيلت روز عاشورا مربوط  -نمي تواند يك روز ديگر از ماه محرم را روزه بگيرد

است يكي ديگر از روزهاي ماه محرم نمي تواند جايگزين آن  -دهم -به خود آن روز
 باشد.

 12/1/1423يخ ابن جبرين مورخه يفتوا با امضاي ش

 ] حكم اهداي ثواب روزه براي ميت 72[

 آيا اهداي ثواب روزه براي مرده جايز است؟ س:

بنا بر نظريه ي صحيح از اقوال علما اهداي ثواب روزه ي نفلي براي مرده جايز  ج:
 د.باش ميدر واقع خود روزه صحيح است و اهداي ثواب آن جايز ، است

 )124( ص، جمع راشد الزهراني، فتاوي الصيام، نشيخ ابن جبري

 ] حكم نماز تراويح 73[
                                                            

 )1162مسلم  ( -1
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 نماز تراويح سنت است يا بدعت؟ س:

هنماز تراويح سنت پيامبرصلَّى  ج: عمل صحابه مبني بر ، علَيه وسلَّم است اللـَّ
 امت از زمان اصحاب تا امروز به آن عامل، خواندن نماز تراويح معروف و مشهور است

 بوده اند؟
هاولين كسي كه بعد از وفات رسول اهللا صلَّى   –علَيه وسلَّم مردم را به نماز شب  اللـَّ

 –و دستور داد پشت سر يك امام نماز بخوانند  –يكجا جمع نمود  –تراويح 
بود كه ايشان جزو خلفاي راشدين هستند. هيچ كس منكر تراويح » رضي اهللا عنه«عمر

 بدعت و روافض.نيست مگر اهل 
 و صلي علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق

 )10/392( فتاوي انجمن دايمي مباحث علمي وافتا

 ] تعداد ركعات نماز تراويح74[

يند: كه آيا بيست ركعت است يا گو ميعلماي بزرگوار در مورد نماز تراويح چه  س:
 هشت ركعت؟

انند كه خو ميدر مسجد نبوي بيست ركعت چنانچه سنت هشت ركعت است چرا 
 ند كه بيست ركعت سنت است.كن ميبنابر همين عمل مردم عوام استدالل 

هنماز تراويح سنت رسول اهللا صلَّى  ج: علَيه وسلَّم است احاديث بيانگر اين  اللـَّ
همطلب هستند كه پيامبرصلَّى  در غير رمضان از  علَيه وسلَّم چه در رمضان و چه اللـَّ

 اندند.خو مييازده ركعت بيشتر ن
هپرسيدند كه كيفيت نماز رسول اهللا صلَّى » رضي اهللا عنها«ابوسلمه از عائشه علَيه  اللـَّ

علَيه وسلَّم چه  اللَّـهوسلَّم در ماه رمضان چگونه بوده است؟ عائشه فرمودند: پيامبرصلَّى 
 اند؛ خو ميمضان بيش از يازده ركعت نماز ندر رمضان و چه در غير ر

سپس ، اند كه از خوبي و طوالني بودن آن سوال نكنخو مياول) چهار ركعت نماز ( 
سپس سه ، اند كه از خوبي اداي آن وطوالني بودنش مپرسخو ميچهار ركعت ديگر 

هيد: به رسول اهللا صلَّى گو مياند. عائشه خو ميركعت ديگر سلَّم گفتم: آيا قبل علَيه و اللـَّ
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هابيد؟ پيامبرصلَّى خو مياز آنكه نماز وتر را بخوانيد  يا عائشةُ [ علَيه وسلَّم فرمودند: اللـَّ

نامُ قلبي ال يَ نامانِ وَ (ابند و قلبم بيدار است.]خو مي[اي عائشه: چشمانم  ]إِنَّ عيْنَيَّ تَ
1006F

1( 

 متفق عليه) (
علَيه وسلَّم در بعضي شبها  اللَّـهسول اهللا صلَّى در بعضي روايات آمده است كه ر

رضي اهللا «روايت عائشه، اندند. با توجه به روايت سيزده ركعتخو ميسيزده ركعت 
هكه فرمودند: پيامبرصلَّى » عنها علَيه وسلَّم در رمضان و در غير رمضان بيش از يازده  اللـَّ

هعمل رسول اهللا صلَّى حمل بر  -اندندخو ميركعت نماز ن علَيه وسلَّم در اغلب  اللـَّ
 د؛ تا بين احاديث جمع شود. شو مياوقات 

بايد دانست كه بيشتر از يازده ركعت و سيزده ركعت خواندن هيچ اشكالي ندارد؛ 
هزيرا رسول اهللا صلَّى  علَيه وسلَّم نماز شب را محدود به ركعات مشخصي نكرده  اللـَّ

هبلكه برعكس زماني كه از رسول اهللا صلَّى ، ندا علَيه وسلَّم در مورد نماز شب  اللـَّ

ا « فرمودند:، پرسيده شد هُ مَ وتِرُ لَ ه تُ دَ هً واحِ عَ كْ يلَّ رَ بْحَ صَ م الصُّ كُ دُ َ أحَ يشِ ثْنَي؛ فإذا خَ ثْنَي مَ مَ

يلَّ  دْ صَ  )1007F2(»قَ

ي از شما بيم آن را داشت كه يك هرگاهپس ، دو ركعت است، [نماز شب دو ركعت
 وقت نماز صبح فرا برسد يك ركعت نماز بخواند و با آن نمازهاي قبليش را وتر كند.]

سه يا پنج يا هفت يا نه ركعت ، البته با توجه به بقيه ي احاديث جايز است نماز وتر]
به محدود  –تراويح  -خوانده شود] با اين توضيح به اين نتيجه مي رسيم كه نماز شب

بنابراين نماز شب در رمضان و غير رمضان محدود نيست بلكه ، عدد مشخص نيست
 وسيع است و به هر تعداد كه مي توانند بخوانند.، امر

 و صلي علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق
 )194-7/196( فتاوي انجمن دايمي مباحث علمي وافتا

                                                            
 ).738)، وأطرافه عنده، مسلم (1147)، بخاري (163( 1/10» مؤطا امام مالك « -1
 )، مسلم472/990متفق عليه، بخاري  ( -2
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 منزل جايز است؟ ] آيا خواندن نماز تراويح در75[

بهتر است نماز تراويح را در مسجد همراه امام بخوانيم يا در منزل؟ با توجه به  س:
، اين كه مقتدي هستم و دوست دارم خودم قرآن را بخوانم تا اين كه از ديگري بشنوم

 م يا خير؟شو ميچنانچه نماز تراويح را در منزل بخوانم گناهكار 
اما خواندن آن در ، دن آن در منزل هيچ اشكالي نداردنماز تراويح نفل است خوان ج:

همسجد همراه امام به تأسي از پيامبرصلَّى   افضل است. ، علَيه وسلَّم و اصحاب اللـَّ
هو بدليل قول رسول اهللا صلَّى  زماني كه دربعضي شبها تا يك سوم  -علَيه وسلَّم  اللـَّ
تمام  شد ميفتند: اگر گ ميبعضي از اصحاب به او  –رد شب نماز تراويح را امامت مي ك

امَ مع «علَيه وسلَّم فرمود:  اللَّـهپيامبرصلَّى  –انديد خو ميشب را براي ما نماز نافله  نْ قَ مَ

يْلَه هُ قِيَامَ لَ تَبَ اهللاُ لَ فَ كَ ِ نْرصَ [كسي كه همراه امام نماز بخواند تا وقتي كه  »اإلمام حتي يَ

(د.]ده ميقيام شب را به او  )ثواب( تعالىاهللا ، دكن ميماز را تمام امام ن
1008F

رواه احمد و  )1
 من حديث ابي ذر، أصحاب السنن باسناد حسن

 و صلي علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق
 )202-7/201( فتاوي انجمن دايمي مباحث علمي وافتا

 از تراويح] حكم خواندن از روي قرآن در نم 76[
 رد؟دا ميخواندن از روي قرآن در تراويح چه حك س:

، علما در اين مسئله با هم اختالف نظر دارند: بعضي آن را مكروه دانسته اند ج:
قيام اليل و قيام رمضان) عالمه محمد بن نصر ( جمهور آن را جايز دانسته اند؛ در كتاب

غالم آزاد شده ي  -أبا عمرو -المروزي: روايت است از ابن ابي مليكه كه ذكوان
در ، در رمضان براي عائشه و همراهان ايشان امامت مي كردند»رضي اهللا عنها«عائشه

                                                            
) و قال ترمـذي  1327)، ابن ماجه (1365،1606)، نسائي (806)، ترمذي (1375)، ابوداود (5/159احمد ( -1

 حسن صحيح)«
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1009Fتالوت مي كردند. -قرآن -حالي كه از روي مصحف 

از ابن شهاب در مورد امامي كه  1
گفت: از ابتداي اسالم تاكنون اين ، د پرسيده شدكن ميدر نماز از روي قرآن تالوت 

 بهترين افراد ما در نماز از روي قرآن تالوت مي كردند.، معمول بوده استشيوه 
1010F

2  
تا در رمضان افراد خانواده را جمع  نمود ميابراهيم بن سعد گويد: پدرش او را امر 

فت: قرآن را با گ ميكند و در نماز شب از روي مصحف برايشان بخواند؛ پدرش به او 
فت: اشكالي ندارد گ ميد كه كن ميرح) نقل ( محمد ايوب از، صداي بلند بخوان تا بشنوم

رح) معتقد بود: ( كه شخصي قومي را امامت كند و از روي مصحف تالوت كند. عطا
اشكالي در ، دكن ميد و از روي مصحف تالوت كن ميشخصي كه در رمضان امامت 

ز فت: به نظر بنده قرائت قرآن در رمضان اگ ميكارش نيست. يحيي بن سعد انصاري 
 روي مصحف اشكالي ندارد؛ منظورش نماز شب است. 

مردم روستايي كه در ميانشان حافظ قرآن ، رح) سؤال شد( ابن وهب گويد: از مالك
 نيست آيا اجازه دارند كه امامشان از روي مصحف تالوت كند؟ گفتند: اشكالي ندارد. 

در مصحف و شرح آن آمده است: شخص نماز گزار مي تواند » المنتهي«در كتاب 
از ايشان ، يد: نگاه كردن امام در مصحف اشكالي نداردگو ميامام احمد ، نگاه كند

 پرسيده شد نماز فرض چطور؟ گفت: در اين مورد چيزي نشنيده ام.
از روي مصحف تالوت  -نماز نفل -از امام زهري پرسيده شد: كسي كه در رمضان

1011Fمصحف تالوت مي كردند. د؛ در پاسخ گفتند: افراد بهتر از ما از رويكن مي

3  
، برخي از علما خواندن از روي مصحف را در نماز مكروه دانسته از جمله مجاهد

استدالل اين دسته از علما اين است كه در اين عمل تشابه با اهل كتاب ، ابراهيم و سفيان
يد: گو مي» قيام الليل و قيام رمضان و كتاب الوتر«است؛ محمد ابن نصر در كتابش 

                                                            
»  مصـنفه «كتاب األذان، باب إمامه العبد والمولي. ووصله ابن أبي شـيبه فـي   -»صحيحه«علّقه البخاري في  -1

)7217.( 

 )1/335ال بن قدامه  (» المغني« -2
 )1/211للبهوتي  (» شرح منتهي اإلرادات« -3
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ند؛ بنابراين كن ميي از علما اين عمل را مكروه دانسته اند زيرا اهل كتاب چنين گروه
 مسلمانان از اين كار خود داري كنندتا از مشابهت با اهل كتاب دور بمانند؛ 

د: قرائت قرآن هيچ شباهتي با قرائت ده ميمحمد ابن نصر به اين ايراد چنين پاسخ 
ئت قرآن از افعال نماز و مخصوص نماز است كتابهاي حساب و غيره ندارد؛ زيرا قرا

 بنابر اين تشابهي در كار نيست.)( ولي خواندن كتابهاي حساب از اعمال نماز نيست.
 و صلي علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم ، و باهللا التوفيق

 )206 -7/204( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا         
 و چگونگي اداي آن براي زنان] قضاي تراويح  77[      
آيا مرد مي تواند نماز تراويح را به تنهايي بخواند وقتي كه جماعت از او فوت  س:

 شد؟ خواندن نماز تراويح براي زن در چه مكاني افضل است مسجد يا منزل؟
آري مرد مي تواند نماز تراويح را به تنهايي بخواند. نماز زن اعم از فرض يا نفل  ج:

 بهتر است.در منزل 
 و صلي علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق

 )201 -7/200( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا         

 ] جواز تراويح براي مسافر 78[

از نظر شما خواندن نماز تراويح براي مسافر حكمش چيست؟ در حالي كه نماز  س:
 .اندخو ميچهار ركعتي را دو ركعت 

هقيام رمضان سنت رسول اهللا صلَّى  ج: بنابراين صحابه رضوان ، استوسلَّم علَيه  اللـَّ
در صحيح بخاري و مسلم  -اهللا عليهم آن را خوانده اند و اين سنت تا امروز ادامه دارد

هآمده است كه پيامبرصلَّى » رضي اهللا عنها«به روايت عائشه  ند شبي علَيه وسلَّم چ اللـَّ
علَيه وسلَّم اقتدا  اللَّـهخواندند و اصحاب نيز به پيامبرصلَّى  -مسجد -نماز تراويح را در 

هنمودند سپس رسول اهللا صلَّى  علَيه وسلَّم به مسجد نيامدند و تا پايان رمضان نماز  اللـَّ
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فْ تراويح را در منزل خواندند و فرمودند:  يتُ أَنْ تُ شِ وا عنها][إين خَ زُ جِ تَعْ م فَ لَكُ ضَ عَ (رَ
1012F

1( 

در » از آن بيم داشتم كه مبادا نماز شب بر شما فرض شود و نتوانيد آن را ادا كنيد.«

عمر « )1013F2(»أن عمر مجع الناس عيل أيب بن كعب فصيل هبم الرتاويح«: آيد ميروايت بخاري 

 »به مردم دستور داد نماز تراويح را به امامت ابي كعب ادا كنند.
ر بخاري و مسلم به روايت أبي سلمه بن عبدالرحمن آمده كه ايشان از د

هپيامبرصلَّى  -شب -پرسيدند: نماز»رضي اهللا عنها«عائشه علَيه وسلَّم چگونه بوده  اللـَّ

ة] است؟ عائشه گفت: عَ كْ رشةَ رَ ي عَ دَ ه عيل إِحْ ِ ريْ ([ما كان يزيدُ يف رمَضانَ و ال غَ
1014F

3( 

علَيه وسلَّم چه در رمضان و چه در غير رمضان از يازده ركعت بيشتر  ـهاللَّپيامبرصلَّى 
 اند.خو مين

 بخاري و مسلم اين روايت را در بحث تهجد ذكر كرده اند.
هرسول اهللا صلَّى  از آن جمله ، علَيه وسلَّم گاهي در رمضان مسافرت مي كردند اللـَّ
همسافرت پيامبرصلَّى   دهم رمضان سال هشتم هجري.، يه وسلَّم در فتح مكهعلَ اللـَّ

1015Fيدگو ميابن قيم  

ه: پيامبرصلَّى 4 علَيه وسلَّم در هر حال چه سفر و چه حضر نماز  اللـَّ
چنانچه خواب مي رفت يا بيمار مي بود بجاي نماز شب دوازده ، اندخو ميشب را 

ماز شب را در سفر بخواند بر سنّت اند. بنابراين اگر شخصي نخو ميركعت در روز 
 عمل نموده است.

 و صلي علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق
 )7/206( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ] مشروعيت تراويح در بيابان 79[

                                                            
 ).761)، و مسلم  (2012، 1129، 924، 729بخاري  ( -1

 )، بنحوه.2010بخاري  ( -2

 )738) مسلم (3569،2013،1147بخاري  ( -3
 )1/324زاد المعاد  ( -4
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 آيا براي ما نماز تراويح جايز است؟، ما بيابان نشين هستيم س:

رمضان براي ساكنان شهرها و روستاها و بيابان علي السويه سنت  نماز تراويح در ج:
       د.باش مياست؛ زيرا داليل در اين مورد عام 

 و باهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه وسلم.
 )7/200( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ] حكم اعتكاف در غير رمضان 80[

 جايز است؟، در غير از دهه ي اخير رمضانآيا اعتكاف  س:

آري؛ اعتكاف در هر زمان جايز است و در دهه ي اخير رمضان افضل است؛ به  ج:
ه اهللا صلَّىاقتداي رسول  علَيه وسلَّم و اصحاب؛ زيرا ثابت شده كه رسول اهللا صلَّى  اللـَّ

ه (ف نمودند.علَيه وسلَّم سالهايي در ماه شوال اعتكا اللـَّ
1016F

1(  
 و باهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه وسلم.

 )10/410( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ] شرايط اعتكاف و ممنوعات آن 81[

شرايط اعتكاف چيست؟ آيا براي اعتكاف روزه شرط است؟ آيا معتكف مي  -1س
يا ، بپذيرد و يا كارهاي خانه اش را انجام دهد تواند به عيادت مريض برودو يا دعوتي را
 در نماز جنازه شركت كند و سر كار برود؟

اگر ، د جايز استشو مياعتكاف در مسجدي كه نماز جماعت در آن برگزار  -1ج
چه معتكف از كساني باشد كه نماز جمعه بر او فرض است. معتكف در نماز جمعه 

د افضل است. شو مينماز جمعه در آن اقامه شركت كند. البته اعتكاف در مسجدي كه 
سنت است كه معتكف در زمان اعتكاف به عيادت بيمار ، روزه براي اعتكاف الزم نيست

در جنازه ، شخصاً مايحتاج منزل و خانواده را تأمين نكند، دعوت را اجابت نكند، نرود

ىلَ [ يد:گو ميبراي كار خودش از مسجد خارج نشود؛ زيرا عائشه ، شركت نكند نَّةُ عَ السُّ
                                                            

 )1173) مسلم  (2045،2041،2034،2033بخاري  ( -1
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ـ االْ يضً رِ ودَ مَ عُ تَكِفِ أَ َالَّ يَ عْ ةً ، مُ نَازَ دُ جِ هَ شْ الَ يَ أَةً ، وَ رَ سُّ امْ مَ الَ يَ ا، وَ هَ ُ
بَارشِ الَ يُ جُ ، وَ رُ ْ الَ خيَ وَ

نْهُ  دٌّ مِ  )1017F1( ]حلاجةٍ إالَّ ملَِا ال بُ

با زن ، در جنازه شركت نكند، سنت بر معتكف آن است كه مريض را عيادت نكند«
  »جز براي نيازهاي ضروري از مسجد خارج نشود.، مباشرت و همبستري نكند

اهد دهه ي اخير رمضان را در مسجد اعتكاف كند؛ از چه خو ميشخصي  -2س
 وقت در مسجد داخل شود؟ انتهاي اعتكافش تا چه وقت است؟

ىلَّ  ند كه گفت:كن ميبخاري و مسلم از عائشه روايت  -2ج يْهِ  اللَّـهُ [كان النبي صَ لَ عَ

لَّمَ  سَ ]وَ هُ فَ تَكَ تَكِفَ صيلَّ الفجر ثم دخل مُ عْ (إذا أراد أن يَ
1018F

2(  

ه[چون پيامبرصلَّى   -است به اعتكاف بنشيند بعد از نماز صبحخو ميعلَيه وسلَّم  اللـَّ
 به محل اعتكاف مي رفت.]  -روز بيست و يكم

روز رمضان و رؤيت مدت اعتكاف ده روز اخير رمضان با غروب آفتاب آخرين 
 د.شو ميهالل شوال تمام 

واقع در ، آيا معتكف مي تواند در اتاق نگهباني و يا اتاق جمع آوري زكات -3س
 مسجد به اعتكاف بنشيند؟ با توجه به اين كه درِ اين اتاقها داخل مسجد است.

حكم ، اتاقهايي كه داخل مسجد هستند و درِ وروديشان نيز داخل مسجد است -3ج
و اعتكاف در آن جايز است. اتاقهايي كه خارج از مسجد بنا شده اند از ، د را دارندمسج

 مسجد نيستند اگر چه در وروديشان داخل مسجد باشد.
 و صلي علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم، و باهللا التوفيق

 )4120، 10/410( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ] زمان شروع اعتكاف 82[

                                                            
صحيح » «حسن صحيح « )، الباني گفته:2/201)، متن روايت از ابوداود است، دارقطني  (2473ابوداود  ( -1

 )2160»   (ابوداود
 ) متن روايت از مسلم است.1173)، و مسلم  (241بخاري  ( -2
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 د؟شو مياعتكاف دهه ي اخير رمضان از چه روزي شروع  س:

جمهور اهل علم معتقدند ابتداي اعتكاف از شب بيست و يكم است نه از فجر  ج:
بعضي از علما معتقدند ابتداي اعتكاف از فجر بيست ويكم است  هرچندبيست ويكم. 

يلَّ الصُّ «به استناد حديث عائشه كه در صحيح بخاري است. هُ فلَامَّ صَ فَ عْ ْتَكَ لَ مُ خَ   )1019F1(»بح دَ

هصلَّى  چون پيامبر«  اند در خو ميرا  -روز بيست و يكم -علَيه وسلَّم نماز صبح اللـَّ
 .»شد ميمحل اعتكافش داخل 

هيند: پيامبرصلَّى گو ميجمهور اهل علم در توضيح اين روايت  علَيه وسلَّم بعد از  اللـَّ
و نيت اعتكاف از ابتداي شب است؛ زيرا دهه ي اخير  شد مي نماز صبح از مردم يكسو

 د. شو ميرمضان از غروب بيستم رمضان شروع 
 )469( -)20/170( مجموع فتاوي و رسائل -شيخ ابن عثيمين

 ] زمان خروج از اعتكاف 83[

معتكف چه وقت از اعتكافش خارج شود: آيا بعد از غروب شب عيد؟ يا بعد از  س:
 فجر روز عيد؟

د. بديهي است كه ماه شو ميمعتكف با پايان يافتن ماه رمضان از اعتكاف خارج  ج:
 د.شو ميتمام  -شب عيد -رمضان با رؤيت هالل شوال

 )470( -)20/170( مجموع فتاوي و رسائل -شيخ ابن عثيمين

                                                            
 ) لفظ حديث از مسلم است.1173)، و مسلم  (2041بخاري  ( -1
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 برديم بين از را كبيره گناهان حج] 1[

 زمـاني ، حـاجي  .شـود مي گناهان محو باعث حج كه ميگفت، است حج از سخن: 1س
 در است؛ شده متولد مادر شكم از تازه كه شودمي نوزادي همچون، گرددبرمي حج از كه

هصلَّى  پيامبر كه حديثي لَّم   اللـَّ سـو ه آلـو هلَيأمل تعلـم أن  :فرمـود  يـارانش  از يكـي  بـه  ع]

(و أن احلج هيدم ما قبله ]، دم ما قبلهاإلسالم هي
1020F

 گناهـان ، حـج  و اسالم كه ايندانسته آيا« )1

 »بردمي بين از را گذشته
 گناهـان  شـدن  بخشـيده  سـبب  حج كه اين بر باشد دليلي تواندمي مذكور حديث آيا
 شود؟مي نيز كبيره

ْ يَ «: كه است شكل بدين حديث ظاهر: 1ج ملَ فُثْ وَ رْ لَمْ يَ نْ حجّ فَ قْ مَ سُ  »فْ

 پرهيـز  معصـيت  انجـام  و همسـرش  با آميزش از و برود اهللا يخانه حج به كه كسي«
 ».كند

هُ «: كه است وقت آن، كند حج شرايط اين با كننده حج اگر! آري تْ لدَ يومٍ وَ عَ كَ جَ رَ

هُ  بي كودك حالت به و شودمي محو او گناهان، برگشت حج مراسم از كه زماني« )1021F2(»اُمُّ

 ».است شده متولد مادر از تازه كه آيدمي در گناهي

هرضي  عاص بن وعمر حديث ظاهر همچنين أنَّ « اشـاره دارد بـه ايـن كـه:     عنْه: اللـَّ

بْلَـهُ  ا قَ مُ مَ ْدِ  جنبـه  حـديث  ايـن  ظـاهر د ] بـر  مـي گناهان گذشته را از بـين  ، [حج »احلجَّ هيَ

 بـراي  ولي، سازدمي محو را گناهان يبقيه، و شرك كفر جز حج بنابراين، دارد عموميت
 .است الزم توبه، كفر

 !  شوندنمي بخشيده توبه با جز كبيره گناهان: اندگفته حديث علماي از برخي: 2س
 اجـازه  مـا  و بـرد مي بين از نيز را كبيره گناهان، حج كه آيدبرمي حديث ظاهر از: 2ج

 آن از سـائل  كـه  هآنچـ . كنـيم  و صرف نظر عدول حديث ظاهر از دليل بدون كه نداريم
 كـه  آنجـا  از: ينـد گو مي علما از دسته اين، علماست از برخي ينظريه، است كرده سؤال
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 اهللا نـزد  بـه  و دارند قرار حج از باالتر، درجه و رتبه حيث از كه اين با گانهپنج نمازهاي
مـي  معلـوم  پـس ، شوندنمي گناهان كبيره محو باعث با اين وجود هستند محبوبتر تعالى

 كـه  آيدبرمي چنين حديث ظاهر از: ييمگو مي ما، اما. ندارد تأثيري چنين نيز حج كه دشو
 و دارد هـايي حكمـت  كارهايش در تعالى اهللا. شودمي نيز كباير شدن بخشوده سبب حج
 تعـالى  اهللا شـايد ، ايدكرده حج نيت اين به كه شما. كرد قياس تواننمي عبادات ثواب در

 .ببخشد را شما گناهان
 ).21/40( لئرسا و يفتاو مجموع – عثيمين ابن شيخ

 مسلمانان ساير به دادن فرصت و رعايت خاطر به، نفلي حج ترك حكم] 2[

 ايـن  كـه  دانـيم نمـي ، شـنويم مي سخناني مردم از ليكن است؛ حج يشيفته هادل س:
 نه؟ يا دارد صحت هاحرف

 اختيـار  در را فرصـت  بايـد ، اسـت  داده انجـام  را فرض حج كس هر: يندگو مي مردم
 براي كه است داده دستور ما به اهللا كه دانيممي كه است حالي در اين بدهد؛ قرار ديگران

 نه؟ يا دارد صحت مردم سخنان اين كه دانيمنمي ما ولي. كنيم فراهم توشه و زاد حج
 هـم  بـاز  آيـا ، شودمي ديگران به رساني نفع باعث حج به انسان رفتن، چنانچه اگر و

 ايـن  در شـما  رأي بدهد؟ ديگر مسلمانان به را فرصت و نرود نافله حج به كه است تربه
 چيست؟، زمينه

 انجام را فرض حج كه كسي: يندگو مي كه ييها آن يعني نيست؛ درست گفتار اين ج:
، بگـذارد  ديگـران  اختيـار  در را فرصـت  ايـن  بلكه ؛رودن نفل حج براي اداي، است داده

 .هستند حج ارزش و فضيلت بر دال احاديث چون، تنيس صحيح اينها فتواي

هصلَّى پيامبر  يِـان «: اندفرموده علَيه وآله وسلَّم اللـَّ نْفَ ُامَ يَ ـإهنَّ ةِ؛ فَ ـرَ مْ اْلعُ وا بَنيْ احلَـجِّ وَ ابِعُ تَ

بَثَ  ُ خَ يِ اْلِكريْ نْفِ امَ يَ نُوبَ كَ الذّ ر وَ قَ فْ ـاْلَ بِ وَ الْ هَ يْد والذّ دِ ـحَ ضَّ الْ 1022F(»ةِ فِ

1( 
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، بـرود مي بين از را گناهان و فقر، عمره و حج زيرا، برويد عمره و حج به پي در پي«
 ».زدايدمي را نقره و طال، آهن ناخالصي، آهنگر دمِ كه گونه آن

 آزار ديگـران  بـه  طور همين و نشود اذيت و برود حج به عاقل انسان كه است ممكن
 و بـرود  تنـد  يافت فرصت اگر و باشد داشته خوبي رفتار مردم با كه آن شرط به، نرساند

لَّى   اكـرم  پيـامبر  خاطر همين به. بكند را ديگران و خود حال رعايت بود تنگ جا اگر صـ
ه  بـا  كـه  دادمـي  دسـتور  مردم به كرد مي حركت عرفه از كه هنگامي علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

 رسيدمي پاالنش ركاب به سرش هك كشيد مي را شتر افسار چنان و كنند حركت آرامش
 اسـت  اين بر دليل حديث اين )1023F1(.راندمي تندتر را شترش، ديدمي را گشادي راه هرگاه و

 و كنـد  حركت آهسته باشد تنگ راه هرگاه و باشد داشته خوب تعامل مردم با حاجي كه
 .شوندمي اذيت ديگران نه و خودش نه ترتيب بدين
 و بدهد انجام را آن واجبات، برود حج به تعالى اهللا از انتاستع با انسان، ما ديدگاه از

 زحمـت  در تواندمي تا نيز را خودش و نشود ديگران آزار و اذيت سبب كه كند كوشش
 .نيندازد

 وجـود  مجاهـديني  :مـثالً ، باشـد  حج از بيشتر سودش كه ديگري تحمصل اگر! آري
 حـج  از جهـاد  صـورت  ايـن  در، دارند نياز پول به اهللا راه در جهاد براي كه باشند داشته
 ايـن ، كنـد  نافلـه  حج صرف خواهدمي شخص كه را هاييپول بايد و است افضل، نافله
 گرسـنگي  و فقـر  دچـار  مسـلمانان  اگـر  يا. نمايد صرف اهللا راه مجاهدين براي را هاپول

 ايـن  سـاختن  برطـرف  بـراي  را پـولش  بايسـتي  شخص نيز جا اين در، اندشده شديدي
 .كند نظرصرف حج به رفتن از و كند جخر مشكل

 ).16/18( الشهري اللقاء – عثيمين ابن

 دارد؟ هايينشانه عمره و حج قبولي آيا] 3[

 است؟ شده قبول افراد يعمره و حج كه دارد وجود عالماتي و هانشانه آيا س:
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مـي  يداپ، كرده قبول را ها آن اعمال تعالي اهللا كه كساني براي عالماتي مواردي در ج:
 عبارتنـد  عالمـات  ايـن  نمازگزاران؛ و دهندگان صدقه، داران روزه، حجاج :قبيل از، شود

 اعمـال  و طاعـات  چون چهره؛ روشنايي و قلب خوشحالي، پاكي درون)( صدر شرح: از
 بـاطن  و ظـاهر  بر بسا چه و شوندمي ظاهر، دهنده انجام بدن بر كه دارد عالماتي، صالح

 كـه  اسـت  ايـن  نيكي قبولي عالمت كه: اندگفته امت سلف از عضيب. گذارندمي تأثير او
 تعـالى  اهللا توفيـق  عالمت زيرا، شودمي ديگري هاينيكي انجام به موفق آن از پس انسان

 بـه  و كـرده  قبول را او نخست عمل تعالى اهللا كه است اين، نيك عمل انجام به انسان رب
 .  است شده راضي او از و كرده احسان او بر ديگري عمل انجام

 ).115( ص، والمعتمر الحاج فيها يقع التي االخطاء دليل – عثيمين ابن



 

 

 

 

 :دوم فصل
 آن هايشرط و حج حكم



 

  شود؟مي فرض او بر حج بالفاصله آيا، دارد را، حج به رفتن توانايي كه كسي ]4[

 تأخير؟ با يا است بالفور، حج وجوب آيا س:

 يانسـان  براي و شودمي واجب توانايي از پس اصلهبالف حج كه است اين صحيح ج:
 حكـم  است همين و بيندازد تأخير به را آن انجام كه نيست جايز دارد را حج توانايي كه

 .نيستند سبب يا زمان به مقيد كه واجباتي، شرعي واجبات تمامي
 ).3( س -)21/13( رسائل و يفتاو مجموع – عثيمين ابن شيخ

 است؟ جايز، حج براي، استخاره آيا] 5[

 هـا  آن بـراي  اسـتخاره  كـه  كارهايي است؟ مستحب حج براي كردن استخاره آيا س:
 است؟ كدام است مستحب

 اگـر  مثالً است؛ مستحب باشد داشته ترديد آن در انسان كه كاري هر در استخاره ج:
اسـتخاره  كـه  دارد اجـازه  صورت اين در، نه؟ يا برود حج به امسال آيا كه باشد در شك 

 بگـوييم  اگـر  ولي، نيست واجب بالفور حج: بگوييم كه است صورتي در اين البته، نمايد
 بـه  اسـتخاره  بـدون  كـه  شودمي فرض او بر صورت اين در، است واجب بالفور حج كه

 كنـد مي اراده انسان مثالً ندارند؛ استخاره به نياز كه اموري حكم است همين و برود حج
 زماني استخاره. ندارد استخاره به نيازي امور اين بخورد غذا دخواهمي يا بخواند نماز كه
: يـد گو مـي  اسـتخاره  دعـاي  در انسان بنابراين، باشد دل دو كاري براي انسان كه شودمي

(».بگـردان  آسـان  بـرايم  را آن پس، است خير برايم كار اين اگر! پروردگارا«
1024F

اللهـم إن « )1

هُ يلكنت تعلمُ أنَّ هذا االمرَ خريٌ يل فاقدُ  هُ يل و يَرسِّ  .»رْ

 ).16( س -)21/26( رسائل و يفتاو مجموع – عثيمين ابن شيخ

 .رودنمي حج به ولي دارد حج توانايي كه كسي گناه] 6[
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هصلَّى  اكرم پيامبر س: ُجَّ «: است فرموده علَيه وآله وسلَّم اللـَّ ْ حيَ ملَ تَطَاعَ احلَجَّ وَ نِ اسْ مَ

ت إنْ شا يَمُ لْ انيْاً فَ دياً أو نَرصْ ُوْ  چيست؟ حديث اين معني كه بفرماييد )1025F1(»ءَ هيَ

 معني بودن صحيح صورت در و دارد وجود نظر اختالف حديث اين صحت در: 1ج
 بميرد هرگاه، رودنمي حج به ولي دارد را كردن حج توانايي كه شخصي: «است چنين آن

 ».شودمي حشر هاصرانين با يا يهود با يا، شودمي كافر كه رودمي آن ترس

﴿ :است فرموده تعالى اهللا: 2س              ﴾ :آل عمران]

 را آيه اين تعالى اهللا كه اين به توجه با چيست؟ مذكور آيه از مقصود كه بفرماييد ]۹۷
 .است كرده بيان حج به امر از پس

 اركان به را خودش كه است برده بكار كسي براي را آيه اين تعبير تعالى اهللا: 2ج
 كه جايي تا، رودمي كار به نيز شرك از ترپايين گناهان به، كفر البته. كندنمي ملتزم اسالم

هصلَّى  اكرم پيامبر رُ «: است فرموده علَيه وآله وسلَّم اللـَّ فْ نُانِ يفِ الناسِ مها هبم كُ نُ : إثْ الّطعْ

يلَ امليّتِ يف الَّ  ةُ عَ بِ و النِّيَاحَ   )1026F2(»نسَ

 يكـي : شـوند مي محسوب كفر ها آن به نسبت كه دارد وجود مردم بين در عادت دو«
 ».مرده بر خواني نوحه و زاري و گريه ديگري و نژاد در طعن

 خـارج  ديـن  از و شـود نمي كافر اتفاق به گناه دو اين مرتكب كه است حالي در اين
 بـن  عبـداهللا  كـه  اسـت  اين دهيم ترجيح را مطلب اين ما تا شده باعث آنچه و گرددنمي

 دانسـتند نمي كفر را عملي هيچ ترك پيامبر اصحاب: «است گفته تابعين بزرگان از شقيق
1027F».نماز ترك جز

3 
 ).12، 11( س -)21/23( رسائل و يفتاو مجموع – عثيمين ابن شيخ
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 ازدواج؟ يا حج: است مهمتر كدام] 7[

 مقـدم  كـدام ، بـرود  حـج  بـه  خواهـد مي ولي، است نكرده ازدواج وزهن شخصي س:
   است؟
 وفور علت به بيندازد تأخير به را ازدواج اگر كه بترسد و باشد جوان اگر، شخص ج:
 تـأخير  اگـر  ولـي  اسـت؛  حـج  بر مقدم ازدواج جا اين در، شودمي مشكل دچار شهوت
 .است مقدم حج صورت اين در يدنما صبر بتواند و باشد نداشته تأثيري برايش ازدواج
 صـورت  هـر  در باشـد  نافلـه  اگـر  امـا  و، باشد فريضه حج، حج كه است زماني اين
 نكـاح  چـون ، نباشد او بر مشقتي يا و شهوت شدت كه هرچند است مقدم آن بر ازدواج
 بـه  را مطلـب  ايـن  علمـا  كـه  طـور  همـان ، است افضل نفلي عبادات از شهوت با همراه

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

 كند؟مي ساقط انسان از را فرضي حج، بلوغ از قبل، حج به رفتن آيا] 8[

 اسـت  واجب او بر آيا – شودمي بالغ سپس و رودمي حج به بلوغ از قبل كودك س:
 كند؟ حج ديگر بار يك كه

 پس ديگر بار يك است الزم بلكه، كندنمي طساق او گردن از را فريضه، اولي حج ج:
 حكـم  در نـه  دارد قـرار  نفـل  حكم در كودك براي اولي حج چون، برود حج به بلوغ از

 صـورت  در كـه  اسـت  واجب او بر بنابراين. است فرض حج همان اسالم حج و. فرض
 .شودمي محسوب نفل برايش اولي حج و برود حج به ديگر بار توانايي

 ).79( س -)21/78( رسائل و يفتاو مجموع – نعثيمي ابن شيخ

 كودك يا نوزاد با همراه حج روش] 9[

 اسـت  جايز آيا. بيايد حج به ما با امسال خواهيممي كه دارم ساله دو ايبچه پسر س:
 كـه  ايـن  يـا ، كـنم  حمل سعي و طواف اثناي در را او و كنم حج نيت او طرف از من كه

 بچه؟ براي سپس و نمايم طواف و سعي خود براي اول
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 بـه  نبايـد  حـد  از بـيش  ازدحام و حاجيان كثرت علت به عصر اين در من نظر به ج:
 سـاقط  هـا  آن از را فريضـه  دهنـد مي انجام ها آن كه حجي اين چون، بست احرام كودك

، بچه بردن البته. بروند حج به مجدداً كه است واجب ها آن بر بلوغ از پس بلكه، كندنمي
 اوليـاء  كـه  اجر اين اما، رسدمي ثواب و اجر، بچه وليِّ به يعني، دارد ثواب و اجر حج به

 بسـا  چـه  و دهنـد مي دست از را آن كودك به رسيدگي علت به گاهي .دارند را آن توقع
 غيـر ( مميـز  غيـر ، كـودك  اين اگر خصوصاً، شودمي فوت ها آن از ديگري مهمتر مسايل

 بـراي  هم و خود براي هم پدر كه نيست زجاي صورت اين در كه باشد) دهنده تشخيص
 طـواف  هنگـام  در كودك حمل جواز يمسئله در، راجح فتواي زيرا، بكند طواف نيت او
 سـعي  نيـت  كه: بگويد ها آن به ولي و فهمند؛مي را نيت كه است كودكاني براي، سعي و
 و نمـوده  لحمـ  خـود  با تواندمي ولي را كودكاني چنين بكنيد را طواف نيت و. بكنند را

 .  كند طواف و سعي
 هـم  و خود براي هم ولي كه نيست جايز نباشد نيت فهميدن به قادر كودك اگر ولي

 نيـت  دو حامـل  توانـد نمـي  واحد عمل چون، بكند را طواف و سعي نيت كودكش براي
 .باشد شخص دو براي

 ).80( س -)21/79( رسائل و يفتاو مجموع – عثيمين ابن شيخ

 است بدهكار كه يشخص حج حكم] 10[

 چنـين  او بـه  نيـز  طلبكارش و برود حج به دارد دوست و است بدهكار يانسان: 1س
 كند؟ حج تواندمي آيا، است داده اياجازه
 بـه  كـه  نيسـت  واجب او بر هم باز بدهد را كردن حج ياجازه او به طلبكار اگر: 1ج
 دهـد مي اجازه او به اتنه و خواست خواهد او از را طلب بزودي طلبكار چون، برود حج

 چنين او به طلبكار اگر حتي: ييمگو مي رهگذر اين از، كند مقدم قرض اداي بر را حج تا
 بـا  كـه  نيسـت  طلبكار حق در خيانت يمسئله، مسئله كه گفت بايد ولي بدهد؛ اياجازه
 اسـت  ذمـه  يتبرئه يمسئله، مسئله بلكه، شودمي مقدم دين پرداخت بر، حج او ياجازه

 .حج از بلق
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 پـس  اسـت  حـج  جواز از مانع اگر و شودمي حج از انسان منع سبب قرض آيا: 2س
 كـه  چيسـت  الحسـنه قـرض  بانـك  خصوصاً بانكي مدت دراز هايوام مورد در آن حكم
 بدهيم؟ پس را آن توانيمنمي ما و گيردمي بر در را انسان عمر تمام احياناً
 وام ايـن  چون است؛ حج بر مقدم باشد دهرسي فرا آن پرداخت زمان چنانچه وام ج: 
 را وامـش  بايـد  اوالً بدهكار، لذا، است بوده واجب مديون گردن بر حج وجوب از پيش

 بايسـتي ، باشـد  نداشـته  پـولي  وام پرداخت از بعد چنانچه. برود حج به سپس و بپردازد
 .بدهد ثروتي او به تعالى اهللا تا كند صبر

 بـه ، بـدهكار  انسـان  ايـن  اگـر  كـه  شود نگريسته دباي، است دارمدت وامش اگر ولي
 وام صـورت  اين در، كند پرداخت را آن تواندمي مقرر موعد در كه دارد اطمينان خودش

 اگـر . ندهـد  خـواه  دهـد  اجـازه  او بـه  طلبكار خواه، شود حج به او رفتن مانع تواندنمي
 فـرا  تـا  باشـد  وامـش  پرداخت موعد رسيدن فرا منتظر بايد ندارد آن پرداخت به اطمينان

مـي  اگر است گرفته وام -العقارية التنمية– صندوق از كه كسي: ييمگو مي بنابراين. برسد
 او بـر  كـه  هرچند است واجب حج او بر -كندمي پرداخت مقرر موعد در را آن كه داند

 .  باشد قرض
 ).96، 95( س -)21/91( رسائل و يفتاو مجموع – عثيمين ابن شيخ

 كند؟ حج همسرش با كه است واجب هرشو بر آيا ]11[

 بـه  خـود  بـا  را او كه است الزم من بر آيا. است نرفته حج به هنوز كه دارم زني س:
 سـاقط  او از حـج  آيـا  ببـرم  حـج  به خود با را او كه نيست واجب من بر اگر ببرم؟ حج

 بود؟ خواهد واجب من بر حجش سفر يهزينه آيا است؟
 او كه است الزم شوهر بر، است نموده شرط عقد نگامه در را مسئله اين، زن اگر ج:

لَّى   اكـرم  پيامبر چون، كند وفا خود عهد به و ببرد حج به را صـ ـه لَّم    اللـَّ سـو ه آلـو ه لَيـع 

تُمْ بِهِ «: است دهوفرم لْ لَ تَحْ ا اسْ وطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَ ُ قَّ الرشُّ ـإنّ أَحَ وجَ الْ رُ  هاييشرط بهترين« )1028F1(»فُ

                                                            
 ).1418(  مسلم و) 2721(  بخاري -1
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 – اسـت  داده قرار نكاح در كه است هاييشرط است الزم ها آن به كردن عمل و، وفا كه
 ».-شودمي حالل برايتان همسر از تمكين ها آن يوسيله به و

﴿ :است فرموده تعالى و تبارك اهللا               ﴾ :۱[املائدة[ 

 .»كنيد وفا خود يها آنپيم و عهد به! ايدردهآو ايمان كه كساني اي«

﴿ :است فرموده ديگر جايي در                 ﴾

 ]۳۴إلسراء: [ا
 پرسـيده  پيمـان  و عهد از) قيامت روز در( كه چرا، كنيد وفا خود پيمان و عهد به و«

 .»شودمي
 را او كـه  نيست الزم شوهر بر است نداده قرار را شرطي چنين نكاح عقد در زن اگر

 :  دليل چندين بر بنا، ببرد حج به را او كه معتقدم بنده ولي. ببرد حج به
 رسـد مي نيز شوهر به رسدمي زن به كه ثواب اندازه همان چون: ثواب كسب براي *

 .است كرده ادا را اشفريضه زن، طرفي از و
 بـين  الفت موجب كه چيزي هر و شودمي ها آن بين ستيدو و الفت سبب كار اين *

 .است مطلوب شود شوهر و زن
، نماينـد مي تبعيت او از ديگران و گيردمي قرار ثنا و مدح مورد فتارر اين با شوهر *

 او از عقـد  هنگام در زن چه، برود حج به زنش با و، جسته استعانت تعالى اهللا از بنابراين
 بـه  كه است واجب او بر باشد گرفته عهد اگر ولي، نباشد نگرفته چه و باشد گرفته عهد

 .ببرد حجش
 ).137( س -)21/115( رسائل و يفتاو مجموع – عثيمين ابن شيخ

 بپردازد؟ را فرزندانش حج يهزينه كه است واجب پدر بر آيا] 12[

 حـج  اداي بـراي  مـالي  اسـتعانت  و دارد مكلـف  دختـر  و پسر فرزند چند مردي س:
 منتظـر  كـه  ايـن  يا بپردازد؟ را ها آن حج اداي يهزينه كه است واجب پدر بر آيا، دندارن

 بياورند؟ دست به را استطاعتي چنين خودشان تا بمانند
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 فراوانـي  ثـروت  كـه  هرچنـد ، ببـرد  حج به را فرزندانش كه نيست واجب پدر بر ج:
 چنانچـه  راگـ  و) دارد را خـودش  خاص شرايط و( است عبادت، حج چون، باشد داشته

 يخانـه  زيـارت  بـه  كه شودمي واجب ها آن بر باشند آن شرايط داراي خودشان فرزندان
 بـدون  و اسـت  كـرده  خوبي كار ببرد حج به را آنان و كند تبرع پدر اگر ليكن، بروند اهللا

 ايـن  در البته نيست؛ واجب او بر كار اين كه ييمگو مي هم باز ولي. گرددمي مأجور شك
 و ببرد حج به را فرزندان از ايعده پدر اگر كه اين آن و دارد وجود يگريد يمسئله جا

 اين و ببرد حج به نيز را، بقيه كه شودمي واجب او بر صورت اين در كند محروم را بقيه
 خودشـان  مانـده  بـاقي  فرزنـدان  چنانچه و، است دادگري و عدل وجوب يپايه بر حكم
 در، نبـر  نخواسـتي  اگر و ببر حج به هم را ما خواهيمي اگر: گفتند پدر به و دادند اجازه

 .گرددمي ساقط او از، وجوب صورت اين
 ).128( س -)21/109( رسائل و يفتاو مجموع – عثيمين ابن شيخ

 حج سفر يهزينه براي پدر از پول دريافت حكم] 13[

 از انمتومي آيا ندارم؛ پول خودم و امرسيده تكليف سن به و هستم دانشجو بنده س:
 التحصـيل فارغ تا كنم صبر كه اين يا بروم؟ حج به پول آن با تا كنم پول درخواست پدرم
 كار اين، كه اين به علم با كنم؟ حج خودم مخصوصِ مال و پول با و شوم شاغل و شده

 كنيد؟مي نصيحت مرا چگونه جنابعالي... انجامدمي طول به
 كـه  هرچنـد ، نيسـت  فـرض  او بـر  حج اشدب نداشته مالي توانايي انسان كه مادام ج:
 كـه  جـائي  تـا ، كند طلب پول پدرش از كه نيست الزم او بر نيز و باشد ثروتمند پدرش
 الزم تـو  بـر ، بـروي  حـج  بـه  آن با تا بدهد پول تو به پدرت اگر: اندگفته علما از برخي
 بـه  اهمخـو نمـي  مـن  كه بگويي و نموده رد را پول توانيمي و كني قبول راآن كه نيست

 .نيست واجب من بر حج چون، بروم حج
 آن بـا  تـا  بدهد تو به پولي -تني برادر يا پدر مثل -يانسان اگر: اندگفته علما از برخي

 شـخص  اگـر  لـيكن . بـروي  حـج  به و بپذيري را آن كه است واجب تو بر بروي حج به
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 الزم تـو  بر. بگذارد منت شما بر روزي است ممكن كه بدهد پولي چنين شما به ديگري
 .است صحيح فتوا اين و، كني قبول را پول آن كه نيست

 حـج  بـه  تـا  دهـد مي پول ديگري شخص به يانسان: است شده فهم قابل مسأله اينك
 كند؟ ادا را حج يفريضه آن با و نموده قبول را پول اين كه است الزم آيا برود

 و گذاشـتن  منـت  از ترس خاطر به را پول اين تواندمي او، خير: كه است اين جواب
 نبـوده  فـرض  او بر حج، استطاعت عدم بدليل اول از چون، كند رد بخشنده رساني آزار

 كـن  ادا را حـج  آن بـا  و بگيـر  را پول استتني برادر يا پدر پول يدهنده اگر ولي. است
 .كشندنمي تو رخ به را پول اين و گذارندنمي منت تو بر زيرا

 و بدهـد  تو به ثروتي تعالى اهللا تا باش منتظر: ئيمگو مي انشجود برادر اين به، بنابراين
 .شوينمي گنهكار كار اين با و بروي اهللا يخانه حج به خودت مال و پول با

 ).16/22( .الشهري اللقاء -عثيمين ابن

 شركت حساب به حج به رفتن حكم] 14[

ـ  از برخـي  شـركت  ايـن . كـنم مي كار هاشركت از يكي در من س:  را خـود  انكاركن
 درسـت  حج اين آيا، بردمي حج به خود هزينه با شركت در خدمت مدت و سن حسب
 نه؟ يا است

 شـخص  از را كمك)( تبرع تواندمي انسان و است؛ جايز و صحيح حج اين! آري ج:
 غالبـاً  مسـايل  گونـه  ايـن  در و دهد انجام را حج يفريضه پول آن با و كند قبول ديگري

 مسـاوي  آن در همـه  كـه  اسـت  مشـترك  نظـام  يـك  اين چون، بود نخواهد كار در منتي
 .هستند

 انسـان  كـه  نيست مناسب كه ئيمگو مي بسا چه، باشد معيني شخص از تبرع اين اگر 
 و بكشد او رخ به را پول اين روزگار طول در است ممكن چون، بپذيرد را تبرعي چنين
 ...و يكن حج تا دادم پول تو به كه هستم كسي همان من: بگويد
 اشـكالي  نمـود  قبـول  حـج  اداي بـراي  را ديگري شخص پول كسي اگر، حال هر به
 اسـت  مناسب شود داده معيني شخص توسط پول اين اگر گفتم كه همانگونه ولي، ندارد
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 بـدون  آن قبـول ، رددا ميعمـو  يجنبـه  كه باشد شركتي جانب از اگر و نشود پذيرفته كه

 .است اشكال
 ).1/276( »الدرب علي نور« فتاواي -عثيمين ابن شيخ

  كردن حج براي گرفتن قرض حكم] 15[

 تـا  گيرنـد مي سود بدون هايوام، كنندمي كار آن در كه شركتي از مردم از برخي س:
 نظـر  شـود؛ مـي  دريافـت  شـان حقوق از قسطي صورت به وام اين سپس و بروند حج به

 چيست؟ هاوام اين به راجح
 فـرض  باشـد  بـدهكار  كـه  يانسان بر حج چون، بكند را كار اين نبايد من نظر به ج:
 بـراي  نبايد من ديدگاه از بنابراين! بگيرد؟ وام كار اين براي تواندمي چگونه پس نيست؛

 اين است مناسب كه آنچه و، نيست فرض او بر حج اوضاع اين در چون، بگيرد وام حج
نمـي  زيـرا ، نيندازد متزح به را خودش، وام با و بپذيرد را اهللارخصت شخص كه است
 در وام اين و رودمي دنيا از بسا چه و نه؟ يا نمايد پرداخت را وامش تواندمي آيا كه داند
 .خواهدماند باقي او يذمه

 ).102( س -)21/93( رسايل و يفتاو يمجموعه -عثيمين ابن شيخ

 شود؟مي ساقط محرم نداشتن بدليل، زن از حج آيا] 16[

 كـدام  حالت اين در است؛ نداده انجام را حج يفريضه و است محرم بدون زني س:
 يـا  و خالـه  همـراه  به يا دهد؟ قرار خود وكيل حج اداي براي را كسي آيا است؛ بهتر امر

 كند؟ حج اشعمه
 زن ايـن  شـرعاً  زيـرا ، شـود نمي فرض او بر حج نشود يافته محرمي زن براي اگر ج:
 محـرم  بـدون  كـه  نيست جايز و نيست فرض ناتوانان بر حج و شودمي محسوب ناتوان
 .برود حج به اشعمه يا و خاله با همراه

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

 باشد؟ چقدر شرعي محرم سن] 17[



   

 1297 باب نهم: حج، عمره و ذبايح
 

 تشخيص؟ سن به رسيدن يا بلوغ با شود؟مي مادرش محرمِ زماني چه، پسر س:

 كـه  پسري بنابراين. باشد عاقل و بالغ كه آيدمي بحساب شرعي محرم زماني پسر ج:
 .آيد مين بحساب شرعي محرم باشد اختالل عقلش در يا است نرسيده بلوغ سن به

 ).277( -س) 21/221( رسايل و يفتاو يمجموعه -عثيمين ابن شيخ

 سفركند عمره يا و حج براي اگرچه، محرم بدون هواپيما با زن سفر تحريم] 18[

 از يكـي  يبدرقه با رياض در و، كند سفر جده به خواهدمي، مرهع قصد به زني س:
 ايـن  آيـا ... رودمي او استقبال به ديگري محرم جده در و شودمي هواپيما سوار محارمش

 است؟ جايز زن براي مسافرت نوع
 حرامي كار حال اين با و است گذشته كار از كار، است افتاده اتفاق واقعه اين اگر ج:

 .ستا شده مرتكب
هپيامبرصلَّى  گفتار مشمول هامسافرت گونه اين چون   كه هستند علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

مٍ «: است فرموده ْرَ عَ ذي حمَ أَةُ إِال مَ افِرَ املْرَ  ».كند سفر محرم بدون نبايد زن« )1029F1(.»ال تُسَ

 بـر ، حكـم  اين است رفته مسافرت به محرم همراهي بدون كه اين به توجه با زن اين
هصلَّى پيامبر كه است شده ممنوعي كار مرتكب كه آيدمي صادق او لَّم  اللـَّ سـو هآلو هلَيع 
 .است كرده نهي آن از

 و كنـد  بدرقـه  فرودگاه تا را زن، محارم از يكي اگر كه آيدمي پيش شبهه اين بسا چه
 حكـم  ايـن  ممنوعيـت  ورتص اين در، نمايد استقبال ديگر فرودگاه در را او ديگر محرم

هپيامبرصلَّى  چون، شودمي برطرف  را امـت  كـار  اين از ترس بخاطر علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
مي برطرف نيز آن حكم پس شده برطرف محذوريت چون بنابراين، است داشته حذر بر

 .شود
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هصلَّى پيامبر كه است اين شبهه اين به پاسخ  ايـن  از مطلـق  بطور ه وسلَّمعلَيه وآل اللـَّ

عَ ذي حمرمِ «: است كرده نهي مسافرت ال. ال تسافِرِ املرأةُ إالّ مَ قَ لٌ فَ جُ امَ رَ قَ ول اهللاِ إنّ : فَ سُ ا رَ يَ

الَ  ةٍ كذا و كذا؛ قَ وَ زْ تُتيتُ يفِ غَ ةً وَ إين اُكْ اجَّ تْ حَ أَيت خرجَ رَ أتِكَ : إمْ رَ عَ امْ جَّ مَ  )1030F1(»إنْطَلِقْ فَحُ

! پيـامبر  اي: گفـت  و شـد  بلند نفر يك» برود مسافرتي به محرم بدون داردن حق زن«
 يفريضه انجام قصد به زنم طرفي از و امكرده نويسي اسم غزوه فالن و غزوه فالن براي
هصلَّى  اهللا رسول. باشدمي مكه عازم حج  زنـت  بـا  و بـرو : «فرمودند علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
 ».هبد انجام را حج
 به رفتن داد دستور، شخص اين به علَيه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اكرم پيامبر! ببينيد 
 اين در همسرت آيا كه نپرسيد او از و برود حج به زنش با و نمايد فسخ را جهاد

 در ديگري زنان آيا كه نخواست توضيح او از و نه يا است برخوردار امنيت از مسافرت
 از همچنين. نپرسيد سؤالي مسايل اين در او از هرگز. نه يا هستند همراه زنت با راه اين
، آن عموم براي است لفظ بقاي اصل پس جوان؟ يا است پير زنت آيا كه نكرد سؤال او

 .آمد پيش عموميت تأييد براي مرد اين داستان كه اين خصوصاً
 اميـدوارم  و كندنمي دوا را دردي فرودگاه تا محرم توسط زن يبدرقه و مشايعت اما 

 بـه  مسـئله  ايـن  خصـوص  در من چنانچه اگر كنيم؛ بررسي را مسئله اين تا نماييد توجه
 و شويد عقيده هم من با است درست نظرم اگر .نماييد اصالح را خطايم باشم رفته خطا
 كـس  هيچ است مسافران مخصوص كه سالني معموالً. داريد برحذر عمل اين از را مردم
 زن، سـالن  درب تـا  كننـده  بدرقـه  بنـابراين . شـوند  داخل آن در توانندنمي سافرانم جز

 شـكل  همـين  بـه  مسافران يبدرقه غالباً و گرددبرمي زود و نمايدمي مشايعت را مذكور
 معـين  وقـت  در هواپيمـا  كـه  دارد وجـود  درصدي صد تضمين آيا باز و. گيردمي انجام
 .افتدمي تأخير به پرواز اوقات گاهي ونچ، است منفي پاسخ كرد؟ خواهد پرواز
 بـه  پـرواز  از پـس  هواپيما اوقات گاهي كه اين آن و دارد وجود نيز ديگري يمسئله 
. برگـردد  فرودگـاه  بـه  شـود مي مجبور مترقبه غير حوادث يا جوي نامناسب شرايط دليل
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 فرودگـاه  به دشومي مجبور بسا چه. آيدمي پيش هواپيما براي حوادثي چنين احياناً! آري
 اگر فرضاً. نمايد استقبال او از فرودگاه آن در كسي چه صورت اين در، آيد فرود ديگري
 در كننـده  استقبال كه دارد وجود تضميني آيا، بنشيند زمين به مقصد فرودگاه در هواپيما

 او و نيسـت  شـده  تضـمين  امـر  اين برود؛ محرمش زن نزد لحظه همان در و مقرر موعد
 آن عين در تواندنمي هاماشين ترافيك و سرگرداني، بيماري چون عواملي طرخا به گاهي

 .آيدمي پيش اتفاقات اين يهمه! آري. نمايد استقبال او از ساعت
 سؤال ولي، رودمي پيش مراد طبق سفر و شده برطرف موانع اين يهمه كه گيريم

 شخصي چگونه نشيندمي او بغلي صندلي در و هواپيما در كه شخصي جاست اين
 از بيشتر نيز محرم از شايد و نشيندمي او كنار در غيرتي با و عفيف شخص گاهي است؟

 را او و نشيندمي او كنار در گريحيله و فاسق شخصي بسا چه و كندمي حمايت او
 حفظ بر شريعت و است آفرين خطر همواره مسئله اين! آري. كندمي فريب و فتنه دچار

﴿ :است فرموده تعالى اهللا دارد؛ زيادي تأكيد ادافر نجابت و آبرو         

          ﴾ :۳۲[اإلسراء[ 

 بدترين و زشت بسيار زنا كه نشويد نزديك زنا به) زنا يانگيزه و عوامل انجام با( و«
 .»است روش و راه

 به اصالً: فرمود بلكه، )-نكنيد زنا – تَزْنُوا وال( :نگفت آيه ينا در تعالى اهللا كنيد دقت
 مؤمن بر بنابراين جويند دوري زنا هايانگيزه و اسباب از مسلمانان تا، نشويد نزديك زنا

 كـه  ندهـد  را فرصت اين محرمش زنان از يكي هيچ به كه است واجب ترس اهللا و غيور
 او بـا  همـراه  و كنـي  سـفر  او با محرم اي تو كه است آسان چه و كند؛ سفر محرم بدون

 .شودنمي شما عايد زحمتي هيچ كار اين در و برگردي
 ).2/590( لئرسا و يفتاو يمجموعه -عثيمين ابن شيخ

 ديگر زنان با همراه محرم بدون زن سفر حكم] 19[
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 خـواهرم  شـوهر  و خواهر، مادر اتفاق به رمضان ماه در خواهممي: يدگو مي زني س:
 بروم؟ عمره به آنان همراه به كه است جايز آيا، بروم عمره به

ت. از نيسـ  تو محرم خواهرت شوهر چون بروي؛ عمره به ها آن با كه نيست جايز ج:
هصلَّى  پيامبر ازابن عباس رضي اهللا عنهما   :است گفته كه شده ثابت علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

تُ النّبيَّ (  عْ مِ ىلَّ سَ لَّمَ  ـهُ اللَّ صَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ ْطُبُ يقول عَ عَ ذي : «خيَ رأةٍ إالّ مَ لٌ بِإمْ جُ ْلُونَّ رَ الَخيَ

مٍ  ْرَ ْرمٍ ، حمَ عَ ذِي حمَ أةٌ إالّ مَ افِر إمرَ  »)وَ الَ تُسَ

هصلَّى پيامبر كه شنيدم(   زن بـا  بيگانـه  مرد نبايد: «گفت خطبه در علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
 و باشد آنجا در زن محارم از يكي كه آن مگر شوند جمع تنها هم با جايي يك رد بيگانه

 اي: گفـت  و شـد  بلند مردي اثنا همين در»). برود مسافرت به محرم بدون ندارد حق زن
 فـالن  و غـزوه  فـالن  در من و باشدمي مكه عازم حج يفريضه اداي قصد به زنم! پيامبر
هى صلَّپيامبر، امكرده نامثبت غزوه  انجام را حج زنت با و برو: «گفتعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ

 )1031F1(»بده
هصلَّى پيامبر اينجا در  آيـا  كـه  نخواسـت  توضيحي هيچ مرد آن ازعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ
 و پير يا است جوان زنت كه نپرسيد همچنين و نه؟ يا هستند همراه زنت با ديگري زنان

 .امن نا يا و است امن راه يا
 او متوجـه  گناهي هيچ بازماند عمره به رفتن از محرم نداشتن دليل به چنانچه زن اين

 عمـره  و حـج  هـاي شـرط  از يكي چون، باشد نرفته هم عمره به قبالً اگر حتي شودنمي
 .است محرم داشتن

 ).236( س -)21/185( لئرسا و يفتاو مجموع -عثيمين ابن شيخ

 شود؟مي زن محرم كسي چه... بدهد طالق را زنش حج سفر در مردي اگر] 20[
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مـي  احرام لباس زنش كه آن از پس شوهر و اندپوشيده احرام لباس شوهر و زن س:
 اتمام به را حج مراسم و احكام آيا بكند؟ كار چه زن اين حال، دهدمي طالق را او پوشد

 برگردد؟ شها آنخ به كه اين يا برساند
مـي  زنش به را دوم طالق يا و اول طالق شوهر كه زماني چون برگردد؛ نبايد، نه ج:

 او بـراي  را خـودش ، زن كـه  اسـت  جـايز  و شـود مـي  محسـوب  او محـرم  هم باز دهد
 .كند تشويق كردنرجوع به را او و دهد آرايش) شوهرش(

﴿ :است فرموده شوندمي داده رجعي طالق كه رناني مورد در تعالى اهللا بنابراين    

                       

                             

                            ﴾

 ]۱[الطالق: 
 تـا ( هم زنان و، نكنيد بيرون هايشانخانه از) عده مدت در، طالق از پس( را زنان و«
 فحشـاي  و زشـت  اركـ  زنـان  كه اين مگر. نروند بيرون) شوهرانشان منازل از، عده پايان

 از كـس  هـر  و است الهي مقررات و قوانين اينها. دهند انجام...) و زنا همچون( آشكاري
 بعد اهللا بسا چه، دانينمي تو. كندمي ستم خويشتن به نهد فراتر پا الهي مقررات و قوانين

 و شـوهر  پشيماني ساز زمينه خانه در زن ماندن و( آورد پيش ايتازه وضع، حادثه اين از
 .»)شودمي همديگر به ها آن رجوع و همسر

 خانـه  از را هـا  آن دهنـد مي طالق را زنانشان كه هنگامي شوهران از بسياري متأسفانه
 زشـتي  و فحشـا  عمـل  مرتكـب  زن كه اين مگر. است حرام كار اين و اندازندمي بيرون
 از بسـياري  همچنـين . كنـد  بيرون خانه از را او تواندمي شوهر صورت اين در كه، بشود
 نـزد  بـه  و كنندمي ترك را شوهر يخانه فوراً شوندمي داده طالق كه اين محض به زنان

 از را هـا  آن تعـالى  اهللا چـون ، اسـت  حـرام  زن بـر  نيز كار اين و روندمي خود يخانواده
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 ال[ :اسـت  فرمـوده  سـپس  و) -نرونـد  بيرون - يخْرُجنَ وال( است كرده منع رفتن بيرون
ه لَعلَّ تَدرِي  ]أَمرًا ذَلك بعد يحدثُ اللـَّ
 در زن ماندن و( آورد پيش ايتازه وضع، حادثه اين از بعد اهللا بسا چه، دانينمي تو[ 
 ])شودمي همديگر به ها آن رجوع و همسر و شوهر پشيماني ساز زمينه خانه

ـ  را شوهر رجوع يزمينه او آرايش و رجعي يمطلقه زن ماندن چون  فـراهم  او رايب
 طـالق  حـج  سـفر  در را او شوهرش كه زني: ييمگو مي كه است رهگذر اين از سازد؛مي
 محـرم  هم با شوهر و زن اين هم باز باشد دوم طالق يا و اول طالق، طالق اگر، دهدمي

 بـه  بايـد  زن ولـي ، نيستند محرم صورت اين در باشد سوم طالق، طالق اگر ولي هستند
 .بدهد ادامه را حج مراسم او همراه به اضطراري شرايط و ضرورت خاطر

 ).282( س -)21/224( لئرسا و يفتاو مجموع -عثيمين ابن شيخ

 محرم بدون خدمتكار زنان حج حكم] 21[

 و رد؟دا مـي حك چـه  ندارد همراه به محرم كه خدمتكار زن با همراه عمره و حج س:
 انتقال خواست در يا و حرمم بدون خدمتكار زن حضور درخواست كه بفرماييد همچنين

 رد؟دا ميحك چه شده خواستار را حضورش جلوتر كه كسي از او كفالت
 و رودمـي  حـج  به ايخانواده هرگاه كه اين اول: است مطرح سؤال دو جا اين در ج:

 بـا  را او كه است اين جواب ببرند؟ حج به خود با را او آيا دارند زن خدمتكار يك ها آن
 در تنهـا  كه اين از و است بهتر او حفاظت براي حج به او بردن چون ،ببرند حج به خود
 بـا  را او كـه  اسـت  بهتـر  بسپارند امانت به ديگري كس به را او كه اين از و، بماند خانه
 .ببرند حج به خود

 اسـت؟  چطـور  نـدارد  همـراه  محرم كه زن گرفتن خدمت به درخواست كه اين: دوم
 بـود  اين فتوايم و گرفتممي آسان اندكي، مسئله اين مورد در قبالً بنده كه است اين پاسخ

 برخـي  سوي از اتفاقاتي بعدها ولي، است جايز، برگردد سپس و بياورد را او محرمي كه
 زنـان  حضـور  درخواسـت  كـه  بـدهم  فتوا تا كرد ايجاب كه داد رخ االيمانضعيف افراد
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 و بيـاورد  را او محرمي كه نآ مگر نيست جايز هاخانواده خدمتكار عنوان به محرم بدون
 .بماند باقي او همراه به پايان تا

 ).257( س -)21/205( لئرسا و يفتاو مجموع -عثيمين ابن شيخ

 نماز تارك حج حكم] 22[

، رودمي هم حج به و دهدمي ترك انگاريسهل روي از يا عمداً را نماز كه كسي س:
 شود؟مي ادا او از حج يفريضه آيا

 صـحيح  حجـش  و اسـت  كافر اجماع به است نماز وجوب منكر گرا شخص اين ج:
 اخـتالف  علما بين صورت اين در، باشد نماز تارك انگاريسهل روي از اگر ولي، نيست
 نادرسـت  و باطـل  را او حـج  هم ايعده و دانندمي درست را او حج ايعده: دارد وجود
 اينهـا  حج و نيست درست يافراد چنين حج كه است اين صحيح فتواي اما و. انددانسته

 .شودنمي پذيرفته اسالم حج عنوان به

هصلَّى  اهللا رسول چون  ـ«: است فرموده علَيه وآله وسلَّم اللـَّ مْ الْ يْنَهُ بَ يْنَنَا وَ د الّذي بَ هْ عَ

رَ  فَ دْ كَ قَ هاَ فَ كَ رَ نْ تَ مَ ة فَ الَ  )1032F1(»الصّ

 دهـد  ترك را آن كه كس هر پس ،است نماز) مشركين و كفار( آنان و ما يشاخصه«
 ».  گرددمي كافر

هرسول اهللا صلَّى  ك « د:فرماي ميعلَيه وآله وسلَّم نيز  اللـَّ فر والرشِّ َ الرجلِ و بني الكُ بَنيْ

كُ الصالة رْ  )1033F2(»تَ

 د]باش مي[فرق ميان مرد و كفر و شرك در ترك دادن نماز 
 .شودمي شامل را انگاريسهل و يعمد تاركين و است عام حديث اين

 ).2/185( -اسالمي فتاواي -باز ابن شيخ

                                                            
) ابـن  1079) ابـن ماجـه  (  464نسـائي  ( » حسن صـحيح غريـب  «) و قال: 2621) ترمذي  (5/346( احمد  -1

 ) و صححه و وافقه الذهبي.11( 1/7) حاكم 1454حبان  (

 )82مسلم  ( -2
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 باشد حج تأخير در عذري تواندمي شيرخوار يبچه به رسيدگي] 23[

 فرزنداني داراي و متأهل زني كنم ادا را حج يفريضه، بار اولين براي خواهممي س:
 او بـه  طبيعي رتصو به و است ماهه پنج دختري ها آن كوچكترين كه باشممي خردسال

 مرا دليل همين به شوهرم، خورانممي خشك شير او به نوبت يك در تنها و دهممي شير
 دختـر  خـواهم نمـي  هم من خود طرفي از و است داشته باز سال اين در حج به رفتن از

، اينها از عالوه و. ببرم مكه به هوا و آب تغييرات و هابيماري از ترس خاطر به را نوزادم
 كـه  نماند ناگفته كند؛مي مشغول خودش به مرا و گرفت خواهد آنجا در مرا وقت مابچه

 بفرماييـد  پـس ، است جنابعالي فتواي به موقوف، حج به من رفتن براي شوهرم موافقت
 كند؟ مباح برايم سال اين در را حج تأخير تواندمي كه است مواردي از من عذر آيا كه

 :  نمايد موكول آينده سال به را حجش خانم اين كه نيست ايرادي ج:
 بـا  انسان و نيست واجب بالفور حج كه معتقدند علما از بسياري كه اين دليل به: اوالً
 .  بيندازد تأخير به را آن تواندمي استطاعت وجود

مي نيك و بماند خانه در هايشبچه نگهداري و حفظ خاطر به دارد نياز زن اين: ثانياً
 .است عظيم خير ندانفرز نگهداري كه دانيم

هصلَّى  اكرم پيامبر  ـ«: است فرموده علَيه وآله وسلَّم اللـَّ ا الْ هَ جِ وْ يْتِ زَ يَةٌ يفِ بَ اعِ أَةُ رَ رْ مَ

ا يَّتِهَ عِ نْ رَ ةٌ عَ ولَ ؤُ سْ مَ  )1034F1(»وَ

 ».است اشمجموعه زير مسئول و شوهر يخانه مسئول زن«
 تعـالى  اهللا از و بمانـد  منتظر آينده سال براي زن اين كه است اين بنده فتواي بنابراين

 .بفرمايد مقدر برايش را خير و بگرداند آسان را خانم اين كار كه خواهيممي
 ).62( س -)21/66( لئرسا و يفتاو مجموع -عثيمين ابن شيخ

 حج به رفتن براي مادر و پدر از گرفتن اجازه حكم] 24[

                                                            
 ).1829(  مسلم و) 893(  بخاري -1
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 و پـدر  از كه است واجب برود نفل يا فرض حج به خواهدمي كه كسي براي آيا س:
 بگيرد؟ اجازه مادرش
 را حج شرايط اگر بلكه، نيست شرط ها آن ياجازه و رضا باشد فرض حج اگر ج:
 از و برود حج به كه است واجب او بر كنند منع حج به رفتن از را او ها آن و باشد داشته

﴿ :است فرموده تعالى اهللا چون، نكند اطاعت ها آن             

                           ﴾ :۱۵[القمان[ 

 كـه  دهي قرار من شريك را چيزي كه كنند كوشش و تالش) والدين( دو آن هرگاه«
 بـا ) حـال  عـين  در ولي( .مكن داريفرمانبر ها آن از، نداري سراغ آن بودن از علمي هيچ
 .»كن رفتار شايسته طرز به دنيا در ها آن

هصلَّى  اهللا رسول يَةِ «: است فرموده علَيه وآله وسلَّم اللـَّ صِ عْ ْ مَ لُوقٍ يفِ ِخْ ةَ ملَ الَ طَاعَ

ـ الِقِ الْ  )1035F1(»خَ

 ».نيست اطاعت قابل خالق معصيت برابر در مخلوقي هيچ«
 فكـر  مـادرش  و پـدر  مصـلحت  به بايد، برود نفل حج به خواهدمي شخص اگر ولي

، بمانـد  هـا  آن نـزد  كه است بهتر پس، ندارند را او دوري و جدايي طاقت ها آن اگر، كند
هصلَّى  اهللا رسول از مردي زيرا ، خواسـت  اجـازه  جهاد به رفتن براي علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

هصلَّى  ايشان : گفـت ». هسـتند؟  زنده مادرت و پدر آيا: «پرسيد او از ه وآله وسلَّمعلَي اللـَّ

هصلَّى  اهللا رسول. بله دْ «: فرمودند علَيه وآله وسلَّم اللـَّ اهِ يْهامِ فَجَ فِ  )1036F2(»فَ

                                                            
 ،177 ،170 ،18/165(  الكبيـر  و) 4322(  اوسـط  در طبرانـي  )5/66( ،)409 ،131 ،1/129(  احمـد  مسند -1

 »الصـحيح  رجـال  احمـد  رجـال : «گويد الزوائد مجمع در هيثمي ).4569 ،4568(  حبان ابن) 229 ،185
 در حـديث  ايـن  اصـل . 7520 يشـماره  الجـامع،  صـحيح . دانسـته  صـحيح  را حديث اين آلباني. 5/226

) مسـلم   7257بخاري  ( .»ال طاعة يف معصية اهللا و إنام الطاعة  يف املعروف«: لفظ با است مسلم و بخاري

 ) لفظ حديث از مسلم است.1840(

 ).2549(  مسلم و) 3004(  بخاري -2
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 ».برسي مادرت و پدر به كه است اين جهاد«

 ديـد  بايـد  نفل حج در ولي، ندارد اهميت مادر و پدر نظر فرض حج اداي براي پس
 .مادر؟ و پدر نزد ماندن يا حج: است كدام مصلحت كه

 ).63( س -)21/67( لئرسا و يفتاو مجموع -عثيمين ابن شيخ

 تقلبي رواديد با حج حكم] 25[

 است؟ درست حجش آيا رودمي حج سفر به تقلبي ويزاي با كه كسي س:

 چنين ليكن، ندارد جح صحت در تأثيري تقلبي ويزاي چون، است درست او حج ج:
 را خـود  واقعـي  اسم و كند توبه عمل اين از كه است الزم او بر و است گناهكار يانسان

 وظـايفي  و حقـوق  از و ندهد قرار خود يبازيچه را ذيربط مسئولين تا، بگنجاند ويزا در
 ايـن  در چـون ، نكنـد  خـالي  شـانه  مسـتعار  نـام  يبوسيله، شده الزم او بر اولي نام با كه

مـي  محسـوب  نـام  تغيير در گوييدروغ و كذب همراه به مردم اموال يخورنده رتصو
 .  شود

 بـه  و كننـد مـي  اسـم  جعـل  كه اينهايي: كنممي نصيحت برادرانم به مناسبت همين به
 آسـان  چنـدان  شانيمسئله، نويسندمي واقعي غير اسم دولتي هايكمك از استفاده خاطر

 فريـب  و خيانت و دروغ و، معامالت گرفتن قرار زيچهبا يعني، كار اين چون، نيست هم
، كنـد  پيشـه  را الهـي  تقواي كه كس هر بدانند بايد اينها. شودمي محسوب مسئولين دادن

 هـم  خـودش  كـه  رسـاند مي روزي او به چنان و كندمي خارج تنگناها از را او تعالى اهللا
 اهللا، بگويد درست سخن و رسدبت اهللا از كس هر و آيدمي كجا از روزي اين كه داندنمي

 .بخشيد خواهد را گناهانش و كرد خواهد درست را او كارهاي تعالى
 ).572( ص -اسالم اركان فتاواي -عثيمين ابن شيخ

 برود؟ حج به تواندمي نشينعده زن آيا] 26[

 توانـد مـي  بـرد مـي  بسـر  طالق يعده در يا و شوهر وفات يعده در كه نيز آيا س:
 كند؟ ادا را حج يفريضه
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 شود خارج خانه از كه نيست جايز بردمي بسر شوهرش وفات يعده در كه زني ج:
 در است واجب او بر زيرا برسد؛ پايان به اشعده كه اين تا برود حج سفر به يا و

﴿ :است فرموده تعالى اهللا. بنشيند شها آنخ             

            ﴾ :۲۳۴[البقرة[ 

، گذارندمي جاي به خود از همسراني و ميرندمي) مردان( شما از كه كساني و«
 .»)دارند نگه عده( بكشند انتظار روزشبانه ده و ماه چهار بايد همسرانشان

 عـده  و بنشيند خانه در مذكور تمد پايان تا ميردمي شوهرش كه زني است الزم پس
 .دارد نگه

 :بردمي سر به وفات يعده غير در كه زماني اما
(باشد رجعي طالق يعده در اگر

1037F

 بدون تواندنمي و است شوهر دست در اشاجازه )1
 بـا  تا دهد اجازه خود يرجعيه زن به كه نيست گناهي مرد بر و كند سفر شوهر ياجازه
 .برود حج هب محارمش از يكي همراه

(بينونه طالق طالق اگر ولي
1038F

 همچنـين  و بمانـد  خانـه  در زن كـه  اسـت  جايز، باشد )2
 شـوهر  بـراي  عـدت  ايام در حق اين چون، برود حج به شوهر موافقت با كه است جايز

 .  برود حج به تواندمي اشمطلقه زن بدهد اجازه چنانچه و است محفوظ
خانـه  كـه  اسـت  واجـب  او بر كنديم فوت شوهرش كه زني: كه اين خالصه مطلب

 بـرد مـي  سر به رجعي طالق يعده در كه زني و. گردد خارج خانه از نبايد و شود نشين
 .است شوهردار زنان ساير همچون زني چنين حكم زيرا، شودمي سپرده شوهر به كارش

                                                            
 .كند رجوع او به تواندمي شوهرش و شودمي داده طالق دو يا يك كه زني: رجعي طالق -1
 ديمر با زن كه آن مگر ؛كند رجوع او به تواندنمي شوهر و شودمي داده طالق سه كه زني: بينونه طالق -2

. نمايـد  ازدواج اولـي  شـوهر  با تواندمي دوم شوهر فوت جمله از عللي بنابر سپس و نمايد ازدواج ديگر
 .زن اين با دوم شوهر نزديكي شرط به
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 شـوهر  الوصفمع و است مندبهره بيشتري آزادي از است بينونه طالق يعده در كه زني
 .دارد باز مسافرت از اشعده صيانت خاطر به را او تواندمي

 ).21/69( ئلرسا و يفتاو مجموع -عثيمين ابن شيخ

  ايانگيزه هيچ بدون هم آن حج به رفتن از را زنش، شوهر كردن منع حكم] 27[

 شـوهرم  بـا  را حـج  بـه  رفتـنم  يمسـئله  بار چندين، هستم ثروتمند و مسن زني س:
 و نمايـد مـي  ممانعـت  حـج  بـه  مـن  رفـتن  از ايانگيزه هيچ بدون او و امگذاشته درميان

 به توجه با و برود حج به خواهدمي كه دارم نيز بزرگي برادر من. كندمي رد را پيشنهادم
 بـه  كـه  ايـن  يا بروم حج به او با توانممي آيا دهدنمي حج ياجازه من به شوهرم كه اين

 بمانم؟ كشورم رد شوهرم از فرمانبرداري و اطاعت
 بـه  توجـه  بـا  و شودمي واجب الفورعلي شرايطش شدن فراهم با حج كه آنجا از ج:

 كه است واجب او بر باشدمي سفر اين در محرم داراي و توانا، مكلف مذكور زن كه اين
 اداي از را زنـش  ايانگيزه هيچ بدون كه است حرام او شوهر بر و نمايد حج به مبادرت
 چـه  اگـر ، بـرود  حـج  به برادرش با تواندمي زن وضعيت اين با و كند عمن حج يفريضه
 اهللاحـق  و اسـت  معـين  واجـب  روزه و نماز مانند حج چون، نباشد كارش موافق شوهر
 انجـام  از را زنـش  كـه  نـدارد  حـق  بدون دليل شوهر اينجا در و است بنده حق بر مقدم

   .دارد باز الهي يفريضه
 ).101( ص -المسلمة المرأة تَهم فتاوي و فوايد -جبرين ابن شيخ



 

 

 

 

 :سوم فصل
 حج روش



 

 احرام؟ براي است ميقات جده شهر آيا] 28[

نْ ال نبَّي بعده، احلمدهللا وحده  :و بعده... والصالة والسالم عيل مَ

ر( نام به شخصي توسط عام مفتي از كه فتوايي از، افتا و علمي مباحث دايمي انجمن
: اسـت  ذيـل  شـرح  بـه  آن جـواب  و سـؤال  مـتن . يافت آگاهي تاس شده مطرح) حص

 ).3990( فتوا شماره هـ16/07/1417 يمورخه
 يرسـاله  در» عرعـور  ادنـان « كـه  را آنچه مورد در را جنابعالي رأي دارم دوست س:

مـي  خواهش و بدانيم، است آورده در تحرير يرشته به) جده بودنِ ميقات اثبات داليل(
 را شما تعالى اهللا. نماييد بيان آشكار و واضح طور به را مذكور يمسئله جنابعالي كه كنم
 !بگرداند موفق خيري كار هر در

 :داد جواب چنين استفتا مطالعه از پس دايمي انجمن ج:
 عـين  كـه  اسـت  شـده  صـادر  مـذكور  كتـاب  خصوص در فتوايي عام مفتي جناب از

 :  است چنين آن عبارت

 ...و عيل آله و صـحبه أمجعـني، صالة والسالم عيل نبيّنا حممدوال، احلمدهللا رب العلمني( 

 : و بعد

هصلَّى  اكرم پيامبر  بنـابراين ، اسـت  نمـوده  بيـان  را احرام مواقيت علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
 طرفتـر  آن اماكن اين از احرام بدون كه ندارد اجازه دارد را عمره يا حج قصد كه يانسان

 :  است عبارت كناما اين. بگذرد
 .كنندمي عبور راه اين از كه كساني و مدينه اهل ميقات، ذوالحليفه -
مـي  راه ايـن  از كـه  كسـاني  و مغـرب  و مصر، شام سرزمين اهالي براي، جحفه -

 .است ميقات گذرند
 .است ميقات كنندمي گذر راه اين از كه كساني و يمنيها براي) سعديه( يلملم -
 .كنندمي عبور عرق ذات راه از كه است كساني و عراقيان ميقات، عرق ذات -
 همچنـين  و طـائف  اهـل  و نجـديان  بـراي  است ميقات مكان اين، المنازل قرن -

 .گذرندمي راه اين از كه كساني
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 منـازل  در اينها، باشد مكه هاينزديكي در و اماكن اين از ترپايين منازلشان كه كساني
 در عمـره  براي ولي، بندندمي احرام مكه در، حج براي مكه اهل حتي، ببندند احرام خود
مـي  احرام جده در عمره و حج براي جده ساكنان كه اين كما، بندندمي احرام حل پايين
 .بندند

 طبق كندمي عزيمت مكه سوي به اماكن اين از عمره و حج قصد بدون كه كسي ولي
 آمـد  دلش به امكان ناي از گذر از پس اگر اما. نيست الزم او بر بستن احرام صحيح قول
، ببنـدد  احـرام  كندمي عمره يا حج نيت كه مكاني همان از بايد پس كند عمره يا حج كه

 پـايين  بـه  بايـد  صورت اين در كه، بكند را عمره نيت مكه به رسيدن از بعد كه اين مگر
 واجـب  امـاكن  ايـن  در احـرام  بستن كه شد معلوم پس. ببندد احرام آنجا در و رفته حل

 يـا  و دريايي يا زميني طريق از اينها و برابر محاذات از يا اماكن اين از كه كساني و است
 اين شده بيانيه اين نشر باعث كه آنچه. ببندند احرام جا همين از بايد شوندمي رد هوايي

) جـده  بودن ميقات اثبات داليل( عنوان تحت ايرساله برادران از برخي سوي از كه بود
ـه صلَّى پيامبر كه مواقيتي بر اضافه ميقاتي تا شده سعي سالهر اين در. شد صادر ه   اللـَّ لَيـع

لَّمسو هآلاز كـه  كسـاني  نمـوده  گمـان  آن ينويسـنده  .گـردد  ايجاد كرده معين را ها آن و 
 ها آن براي تواندمي شهر اين، آيندمي جده به خشكي طريق از يا و دريا يا هواپيما طريق
 تـأخير  بـه  جـده  شـهر  بـه  رسـيدن  تا را خود احرام توانندمي مسافران ناي .باشد ميقات

 سـعديه  ميقاتهاي محاذات در جده شهر او خيال به. ببندند احرام جا همين از و بيندازند
 ميقـات  نيـز  جـده  البـد  پس هستند ميقات مكان دو اين كه آنجا از و دارد قرار جحفه و

 .است
 دارد حقـايق  بـه  بيـنش  و بصيرت اندكي كس هر و است آشكار و عيان اشتباهي اين

 كـه  اسـت  ييهـا  آنكـ م داخـل  در جـده  زيـرا ، ببـرد  پـي  نويسنده اين اشتباه به تواندمي
هصلَّى پيامبر  بـه  بخواهد كس هر بنابراين، است نموده تعيين را ها آن علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
 بـه  دريـا  يـا  و هـوا  طريق از يا كند؛مي عبور مذكور يها آنكم از يكي از البد بيايد جده
 كـه  كساني براي اماكن اين از احرام بدون كردن گذر كه دانيممي همه و رسدمي آن برابر
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هصلَّى  اهللا رسول كه اين دليل به، نيست جايز دارند را عمره يا حج قصد ه    اللـَّ آلـو ه لَيـع

لَّمسنَّ هلنَّ «: فرمود كرد تعيين را احرام مواقيت كه هنگامي و ِ ، هُ ـريْ ـنْ غَ نَّ مِ لَـيْهِ ِنْ أيتَ عَ وَ ملَ

نَّ  لِهِ دُ احلَجّ أَوِ ، أهْ يْ رِ َّنْ يُ ـممِ ةَ الْ رَ مْ    )1039F1(»عُ

، اطـراف  آن از كه كساني براي هم و الذكرفوق ساكنين براي هم شده ياد هايميقات«
 ».است شده معين شوندمي عازم عمره و حج براي

 و كنـد  تجـاوز  شـده  يـاد  هايميقات از كه ندارد اجازه كننده رهعم و حاجي بنابراين
 آنجـا  از. است الذكرفوق مواقيت در داخل خودش، جده چون، برود جده به احرام بدون

 بـراي  جده كه اندداده فتوا و كرده هاييرساله نوشتن به اقدام پيش هاسال علما برخي كه
 بـراي  ايبيانيـه  تـا  شـد  آن بـر  علما كبار هيأت، است ميقات روندمي آنجا به كه كساني
 :نمايد صادر بيانيه اين ابطال
 يجانبـه همه يمناقشه و مكاني مواقيت درمورد علما بيانات و داليل سيربر از پس( 

 :كرد صادر ذيل عنوان تحت گزارشي »ي عالي رتبهعلما علمي هيأت مجلس«، موضوع
 شـده  صـادر  دريـايي  و هـوايي  نمسافرا براي جده بودن ميقات براي كه فتوايي -1
، كتـاب  نـص  از اسـتناد  بـدون  فتوا آن زيرا، است اساس و اصلبي و باطل فتوايي، است
هصلَّى پيامبر سنت  هـيچ  سـابقاً  و شـده  صادر امت سلف اجماع يا وعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ
 .است نداده فتوا بدان معتبر علماي از يكي
 گـذر  شـده  يـاد  مواقيت از خشكي يا و دريا يا هوا يقطر از كه كسي هيچ براي -2

 يادلـه  كه همان طور، بگذارد سر پشت را اماكن اين احرام بدون كه نيست جايز كندمي
 و مـن ، نصـيحت  يوظيفـه  خـاطر  بـه . اسـت  مطلب همين مويد علما فتواهاي و شرعي
 ايـن  هـاي تهنوشـ  فريب كس هيچ تا دانيممي الزم را گزارش اين صدور، انجمن اعضاي
 .  نخورد را هارساله

 وآله وصحبه وسلم، وصلي اهللا وسلم علي نبينا محمد، و باهللا التوفيق

 02/11/1417: تاريخ). 19210( يشماره فتواي -دايمي انجمن
                                                            

 ).1524(  بخاري -1
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 است؟ مكاني چه هستند جده در والدينش و است رياض مقيم كه كسي ميقات] 29[

 ولي، كندمي زندگي آنجا در رزندانشف و زن با نموده ازدواج رياض در شخصي س:
 ببندد؟ احرام كجا از شخص اين كه بفرماييد، برندمي بسر جده در مادرش و پدر

 اراده اگر و شودمي محسوب مسافر برود جده به خواهدمي كه وقتي شخص اين ج:
 ماحـرا  ميقات از بايد رودمي عمره به آنجا از و مادر و پدر زيارت به رياض در كه نمود
 ريـاض  او وطن چون) بيايد -جده– والدين سكونت محل به احرام بدون نبايد و( ببندد
مـي  بيايـد  جـده  بـه  رمضان در اگر، بنابراين. است مادرش و پدر وطن جده اما و. است
 محـل  بـه  او چـون ، بيـاورد  جـاي  بـه  را آن قضاي آن از پس و بخورد را اشروزه تواند

 .است رياض در خودش وطن و نموده مسافرت خود والدين زندگي
 ).395( س –) 21/329( -لئرسا و يفتاو مجموع -عثيمين ابن شيخ

 است جده در اشخانواده و كندمي كار) شرقيه( در كه كسي ميقات] 30[

 كارفرمـا  از اجازه كسب با دارد قصد و كندمي كار) شرقيه( يمنطقه در شخصي س:
 ايـن  آيا، برود نيز حج به خواهدمي وقت مينه در و برود جده به اشخانواده نزد مدتي

 ايـن  يـا ، )آيـد مي جده به زودي به چون( ببندد احرام آيدمي جده به كه هنگامي شخص
 ببندد؟ احرام ميقات از كه

 او بـر  اسـت  داده قـرار  خـود  اصلي وطن را شرقيه يمنطقه اگر شده ياد شخص ج:
 خـود  كـار  محل صرفاً را شرقيه يقهمنط اگر ولي، ببندد احرام ميقات از كه است واجب

 امخـانواده  و نيسـتم  مانـدگار  كـار  يا تحصيل براي جز شهر اين در يدگو مي و داده قرار
 شـد  خـواهم  ملحـق  ها آن به زودي به و بردمي سر به جده در كه است ايخانواده همان
 آن از كـه  ندارد اشكالي صورت اين در، شودمي محرم جده از بيايد حج موسم كه وقتي
 و نمـوده  مكان نقل جده شهر از كه يانسان حكم پس. ببندد احرام جده در و بيايد منطقه

 بنـابراين . كنـد مـي  فـرق  داندنمي خود وطن را شرقيه كه يانسان با شده ساكن شرقيه در
 كه كسي ولي. برود ترطرف آن ميقات از احرام بدون نبايد است مقيم شرقيه در كه كسي
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 بـه  بخواهـد  هرگـاه  و رودمـي  آنجـا  به كار براي صرفاً و نداده قرار ودخ وطن را شرقيه
 .ببندد احرام جده در تواندمي شخصي چنين كندمي مراجعه اشخانواده

 ).396( س -)21/329( لئرسا و يفتاو مجموع -عثيمين ابن شيخ

 كجاست؟ ميقاتش است جده در اشخانواده و خواندمي درس شرقيه در كه كسي] 31[

 در و برنـد مـي  بسـر  جـده  در امخانواده و هستم دانشجو شرقيه يمنطقه در بنده :س
 جده؟ يا المنازل قرن از، ببندم احرام كجا از كه بفرماييد، دارم حج قصد بنده حال عين

 قـرن  از اگـر  ولـي ، داريـد  اختيـار  هسـتيد  جده ساكنان از كه اين به توجه با شما ج:
 بـاز  بگيـري  احـرام  ها آن با و بروي اتخانواده نزد اگر و است بهتر بگيرد احرام المنازل

 .است ترنزديك احتياط به اولي و. ندارد اشكالي هم
 ).17/54( ةمتنوع مقاالت و يفتاو مجموع -باز ابن شيخ

 چيست؟ حكمش بگذرد ترطرف آن به ميقات از اشتباه به كه كسي] 32[

 را ميقـات  و كنـد مـي  اشتباه ندهران، هستيم عمره يا حج عازم گروهي صورت به س:
 از و اسـت  شـده  رد ميقات كه شودمي متوجه كيلومتر صد از پس و گذاردمي سر پشت

 بـا  بفرماييـد . رسدمي جده به و دهدمي ادامه مسيرش به و زده سرباز ميقات به بازگشت
 شود؟مي چه ما تكليف آمده پيش وضعيت به توجه

 در و بگيرنـد  احـرام  مـردم  تـا  نمايـد  توقـف  تميقا بر كه است واجب راننده بر ج:
 الزم او بـر  -اسـت  شـده  قيـد  سـؤال  در كه گونه همان– آن از گذر و فراموشي صورت

 در و، دارنـد  را عمـره  يـا  حج قصد مردم كه داندمي او چون، برگردد ميقات به كه است
 از يكـي  هـر  بر، بستند احرام جا همان در مردم و نگشت بر ميقات به راننده كه صورتي

 فقـرا  بين در را گوشتش و نموده ذبح مكه در را آن بايد كه شودمي واجب ايفديه ها آن
 ايـن  كـه  است برابر، اندداده ترك را عبادت اين واجبات از واجبي ها آن زيرا، كند تقسيم
 راننـده  از مسـافران  اگـر  وضـعيت  ايـن  در. عمـره  در يا و باشد آمده پيش حج در اتفاق

 او چون، بشود ها آن يفديه ضامن كه دارد امكان بكشند محاكمه به را او و كنند شكايت
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مـي  او و دارد بستگي قاضي نظر و رأي به موضوع اين البته و است بوده فديه اين باعث
 و كـرده  كوتـاهي  هـا  آن حـق  در او كـه  اين براي. نمايد جريمه را مذكور يراننده تواند
 .است نموده پايمال را ها آن حق ميقات به برگشت عدم در سپس

 ).16/25(، الشهري اللقاء -عثيمين ابن شيخ

 هواپيما در ميقات از قبل احرام جواز] 33[

 احتيـاط  خاطر به كه است جايز آيا است عمره يا حج عازم هواپيما با كه يانسان س:
 ببندد؟ احرام ميقات از قبل اندكي
 بـدان  ايـن  و، بگيرد نظر در را احتياط يجنبه احرام امر در هواپيما در بايد انسان ج:
 بايد احتياطاً سبب بدين و كندمي عبور ميقات محل از زود خيلي هواپيما كه است خاطر

 .نمود اقدام احرام بستن به ميقات به رسيدن از زودتر دقايقي
 ).459( س -) 21/387( لئرسا و يفتاو مجموع -عثيمين ابن شيخ

 كندنمي كامل را مناسك سپس و نددبمي احرام كه كودكي حكم] 34[

مـي  اشبچـه  بـر  را احـرام  لباس و بردمي عمره به خود با را اشبچه پسر مردي س:
 عمـره  مناسـك  و آوردمي در تن از را احرام لباس، مناسك اثناي در كودك ولي، پوشاند

   چيست؟ حكمش كه بفرماييد، كندنمي كامل را
 حـج  بـراي  كه نابالغ افراد، صحيح قول طبق زيرا نيست؛ واجب او بر چيزي هيچ ج:

نمـي  انجـام  كـه  را آنچه و قبول قابل دهندمي انجام كه را آنچه، بندندمي احرام عمره يا
 .نيستند مكلف ها آن چون، شودنمي مطالبه ها آن از چيزي دهند

 ).82( س–) 21/80( لئرسا و يفتاو مجموع -عثيمين ابن شيخ

 عذر بر بنا، محرِم ايبر شلوار پوشيدن حكم] 35[

، رفـتن  راه كثـرت  و گرمي شدت علت به كه نيست پوشيده شما بر! شيخ جناب س:
 ايـن  در آيـا ... شـوند مـي  سـوزش  و ديدگيآسيب دچار ران قسمت در مردم از بسياري
 و شود ايجاد ايفاصله ها آنر بين تا بپوشد آن مانند چيزي يا شلوار تواندمي مرد صورت
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 كه شوندمي مشاهده مردم از برخي واقعاً چون يابد؟ رهايي ديدگيسيبآ اين از شخص
مي چه شما توضيح و نصيحت. شودمي جاري يشانها آنر از خون سوزش – اين اثر در

 باشد؟ تواند
 باال از را آن و بپيچد رانش بر ايپارچه انسان كه است جايز شرايطي همچنين در ج:
، بپوشد شلوار تواندمي نشد ميسر برايش كار اين اگر. يابد رهايي سوزش اين از و ببندد
، )صاع نيم مسكين هر براي( بخوراند طعام مسكين شش به بايد مشهور قول طبق ليكن

، كند توزيع مستمندان بين را گوشتش و نمايد ذبح گوسفندي يا و بگيرد روزه روز سه يا

﴿ :است فرموده تعالى اهللا چون                    

          ﴾ :۱۹۶[البقرة[ 

 را سـر  مـوي  شـد  محتاج و( داشت سر در ناراحتي يا، شد بيمار شما از كسي اگر و«
 شـش  به خوراك دادن كه( صدقه يا روزه) روز سه( قبيل از، بدهد فديه) كه بايد، بتراشد

 )».شود داده فقرا به و ذبح بايد كه( گوسفندي يا و) است نادار نفر
 داده انجـام  عـذر  روي از را كـار  ايـن  چـون ، بود نخواهد او بر گناهي حالت اين در
 .است

 ).16/37(، الشهري اللقاء – عثيمين ابن شيخ

 گفتن لبيك چگونگي و حج دو نيت به احرام حكم] 36[

 است؟ جايز عمره دو يا حج دو نيت به بستن احرام آيا س:
 چيست؟ آن شرايط و است چگونه تلبيه -

 رد؟دا ميحك چه و شودمي گفته وقتي چه در تلبيه -

 روا حج يك جز سال در و بست احرام حج دو براي سال يك در كه نيست جايز ج:
 يـك  همچنين و نيست؛ جايز عمره دو براي واحد وقت در بستن احرام همچنين، نيست

. همچنين يك حج يا يك عمـره  دهد انجام نفر دو براي تواندنمي را عمره يك يا و حج
 .است نشده وارد مورد اين در دليلي هيچ چون را نمي تواند براي دو نفر انجام دهد.
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 فرموده كه آنجا در تعالى اهللا نداي اجابت از است عبارت) گفتن لبيك( تلبيه اما

﴿ :است          ﴾۲۷حلج: [ا[ 

 »بيايند كعبه حج به كه كن اعالم مردم به!) پيامبر اي(«

بَّيْكَ «: است اين تلبيه الفاظ بَّيْكَ  مَّ اللَّـهُ  لَ بَّيْكَ ، لَ يكَ  ال لَ ِ بَّيْكَ  لَكَ  رشَ ـ إِنَّ ، لَ دَ الْ مْ ةَ  حَ مَ النِّعْ  وَ

ـوَ  لَكَ  لْكَ الْ يكَ  ال، مُ ِ  )1040F1(»لَكَ  رشَ

 :  مانند، نمود اضافه يديگر الفاظ توانمي باشد ميسر اگر

؛ وَ « يْكَ دَ عْ بَّيْكَ وَ سَ ـلَ لُّه بيديكالْ ريُ كُ يْس إليْكَ ، خَ باء إليك وَ ، والرشّ لَ غْ بَّيْكَ والرَّ ـلَ ملالْ ، عَ

اً ، لبيك حقاً حقاً  قّ  )1041F2(»تعبّداً ورِ

 چـون ، انـد دانسته حج ركن را آن علما از برخي، است مؤكده سنت هيتلب: تلبيه حكم
 .آيدمي حساب به كننده عمره و كننده حج براي آشكار شعاري

 : آن وقت
 .بستن احرام و حج نيت از بعد*
 .است خود مصالي در شخص كه هنگامي*
 .آيدمي پايين كه هنگامي و شودمي سوار كه هنگامي*
 .آيدمي فرود پستي مكان به يا و رودمي باال مرتقعي مكان به كه زماني*
 .نمايد مالقات را دوستانش يا و كند مشاهده لبيهت حال در را شخصي كه وقتي*
 .نمايد ادا را فرض نماز يا دهد انجام را ممنوعي عمل كه زماني*

                                                            
 ).1218 ،1184(  مسلم و) 5915 ،1550 ،1549(  بخاري -1

 از [لبيك والرغباء اليك والعمل] تـا  انسخن اين) 1184(  مسلم صحيح: است آورده مسلم را زيادتي اين -2

  طبرانـي  از الكبيـر . باشـد مي نفيل بن و عمر بن زيد سخنان از آن بعد ما و است عمر بن عبداهللا جمالت
. هستند ثقه سند رجال بقيه و شدمي اختالط دچار گاهي كه است مسعودي آن سند در). 1/151-350(

). 446 ،445 ،5/449(  القـاري  علـي  مـال  از المفاتيح ةمرقا .است ثابت نيز اصحاب بعضي از زيادتي اين
 .قدامه ابن از) 3/131(  المغني ،)130-15/125(  عبدالبر ابن التمهيد
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 ...و روز يا و شب رسيدن فرا وقت به*
 ).2/211( اسالمي فتاوي – جبرين ابن شيخ

 شودمي هپار كه هنگامي، احرام لباس دوختن حكم] 37[

 جـايز  آن كـردن  عـوض  يـا  و شـود  پـاره  كه ورتيص در احرام لباس دوختن آيا س:
 است؟
 وجـود  وسـعت  مسئله اين خصوص در، نمود عوضش يا و دوخت را آن توانمي ج:

 بگيـرد  بـر  در را بـدن  تمـام  كـه  اسـت  همان آمده عمل به منع آن در كه دوختي و. دارد
 اردد وجـود  عبـا  يـا  و ازار در كـه  دوختـي  امـا . آن امثال و پوش زير و پيراهن همچون
 اشـكالي  كـار  ايـن  در و دوزدمـي  هـم  به را بيشتر يا و پارچه قطعه دو كه است دوختي
 آن زدن پيونـد  يـا  و دوخـتن ، آيـد  بوجـود  پـارگي  احـرام  لباس در اگر همچنين نيست؛
 .ندارد اشكالي

  ةمتنوع مقاالت و يفتاو مجموع – باز ابن شيخ
 )1/13( للمعتمرين رسائل و فتاوي) 5/119(

 )شوندمي ممنوع احرام از پس كه كارهايي( احرام راتمحظو] 38[

 است؟ قسم چند بر محظورات و است؟ كدام احرام محظورات س:

 : هستند مورد نه احرام محظورات ج:
 بدن يا سر موي تراشيدن  -1

 پا يا دست هايناخن گرفتن  -2

 بـه  كـه  لباسـي  از اسـت  عبـارت  آن و مـردان؛  براي شده دوخته لباس پوشيدن  -3
، عبـا ، زيرپوش، شرت، شلوار، پيراهن مانند، شودمي دوخته انسان بدن از بخشي ياندازه

 .اينها امثال و، قبا و
، چتـر  برخالف. كاله و عمامه امثال، آن به متصل اشياي يبوسيله سر پوشاندن  -4
 .ندارد اشكالي كه، سر بر وسايل حمل و خيمه
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 سـاير  و ريحـان ، گـل ، مشـك  بـدن؛  در يـا  لباس در اعم، خوش بوي استعمال  -5
 .عطرها
، هوبره، كبوتر: مانند، كنندمي زندگي خشكي در كه وحشي جانوران شكار قصد -6
 .اينها امثال و خرگوش، دوپا موش، سوسمار، گورخر، كوهي بز، آهو، كبك
 درآورد خـود  نكـاح  در را او يا كند خواستگاري زني از نبايد محرِم نكاح؛ عقد  -7

 .شود ديگري حنكا وكيل تواندنمي همچنين و
 .خود كنيز يا و زن فرج در آميزش  -8
 .شهوت با آن لمس و بوسيدن، زن با مالعبت  -9

 :است قسم چهار بر احرام ممنوعات
 همـان  اينها و كندنمي باطل را حج اما دارد وجود فديه ها آن در كه محظوراتي  -1
 .هستند اولي يگانهپنج موارد
 كـردن  شـكار  آن و شـود مي مثل جزاي به محكوم ها آن مرتكب كه محظوراتي  -2
 .است
 نظـر  در آن بـراي  ايفديـه  هـيچ  و شـده  حج شدن باطل موجب كه محظوراتي -3
 .است آميزش آن و، است نشده گرفته
 آن و دارد وجـود  مد هـا  آن در امـا  ؛كنند نمي باطل را حج كه هستند محظوراتي -4

 .شهوت با لمس و مالعبت، بوسيدن :مانند، فرج غير در اما، است زن با مباشرت
 )2/101( الدعوة كتاب – عثيمين ابن شيخ

 حجراالسود بوسيدن و طواف يفلسفه] 39[

 است؟ كتبرّ خاطر به حجراالسود بوسيدن آيا س:

هصلَّى پيامبر را طواف يفلسفه و حكمت ج:  :  است كرده بيان علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
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عِلَ الطّوافُ بِ « ـإنّام جُ فا وَ  بَيْتِ الْ َ الصَّ بَنيْ ـوَ رِ اهللاِالْ ةِ ذِكْ امَ قَ ر؛ إلِ امَ يُ اجلِ مْ ةِ وَ رَ وَ رْ  )1042F1(»مَ

 اهللا ذكـر  برپـايي  خـاطر  بـه  جمـرات  رمـي  و مروه و صفا بين سعي، اهللا بيت طواف«
 ».است

 ذاكرِ، كندمي تعظيم را تعالى اهللا قلبش با و چرخدمي اهللا يخانه دور كه شخصي پس
 اسـتالم  و حجراالسـود  بوسيدن، رفتن راه قبيل از حركاتش تمام و شودمي محسوب اهللا
 حسـاب  بـه  اهللا ذكـر  اشهمه حجراالسود سوي به اشاره و يماني ركن و حجراالسود به

مـي  محسوب ذكر عام مفهوم به عبادت و است عبادت حركات اين يهمه چون، آيدمي
 .شود

 آشـكار  خوانـد مـي  دعـا  و ذكـر ، رتكبي و آوردمي زبان به كننده طواف كه را آنچه اما
 .است ذكر اينها يهمه كه است
 ايـن ، زنـد مي دست آن به انسان كه هنگامي و است عبادت حجراالسود بوسيدن اما 
 اكـرم  پيـامبر  از پيـروي  واقع در كار اين و نيست، اهللا عبادت جز هدفي هيچ براي بوسه

هصلَّى  هرضي  الخطاب بن عمر از. است علَيه وآله وسلَّم اللـَّ  ايشان است روايت عنْه اللـَّ

لَمُ  إِينِّ «: فرمود، زد بوسه حجراالسود به كه هنگامي رٌ  أَنَّكَ  أَعْ جَ ُّ  ال، حَ ال تَرضُ عُ  وَ نْفَ ال، تَ ـوْ لَ  وَ

أَيْتُ  أَينِّ  ىلَّ النَّبِيَّ  رَ لَّمَ  اللَّـهُ صَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ بِّلُكَ عَ قَ ا يُ تُ  مَ بَّلْ  )1043F2(»كَ قَ

لَّى  پيامبر اگـر  و، برسـاني  نفـع  و زيان توانينمي و نيستي بيش سنگي كه دانممي« صـ
ه  ».بوسيدمنمي را تو نيز من بوسيدنمي را تو علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

 حجراالسـود  بوسـيدن  از مقصـود  كـه  كنندمي فكر جاهل افراد از بعضي كه آنچه اما
 .است اساس و اصليب گماني است آن به تبرك

                                                            
 حسـن « را مـذكور  حـديث  ترمـذي ). 902(  ترمـذي  ،)1888(  ابـوداود  ،)138 ،75 ،6/64(  احمـد  مسند -1

 نمـوده  تصـحيح  را فوق حديث ايشان) 1685(  1/459 حاكم ،)1853(  دارمي. است داده قرار »صحيح
 .است عقيده هم وي با ذهبي و

 ).1270(  مسلم ،)1597(  بخاري -2
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 كعبـه  يخانـه  طـواف  كـه  انـد گفتـه  و نمـوده  ادعا دينبي افراد برخي كه آنچه اما و
، شودمي محسوب پرستبت كعبه يخانه يكننده طواف و است قبور بر طواف همچون

 آنچـه  چون، است افراد اين كفر و دينيبي از گرفته نشأت ادعاهايي چنين كه گفت بايد
 .است تعالى او پرستش و عبادت پذيرد انجام اهللا دستور به كه

 كـه  هنگـامي  ولي، است اكبر شرك و كفر اهللا غير براي بردن سجده كه بينينمي مگر
 بـه  ماليـك  يسجده، ببرند سجده عليه السالم آدم به تا داد دستور فرشتگان به تعالى اهللا
 چنانچـه  – اسـت  كفـر  موجـب  سـجده  تـرك  و است تعالى اهللا عبادت عليه السالم آدم

 -شد كافر اهللا فرمان از زدن سرباز با شيطان
مـي  حـج  ركـن  و است عبادات بزرگترين از كعبه يخانه طواف صورت اين در پس

 و آرام مطاف كه هنگامي بنابراين. است اسالم يگانهپنج اركان از يكي حج خود و باشد
 كـه  كنـد مي احساس قلبش با و كندمي لذت احساس خود در كننده طواف باشد خلوت

 .است نزديك پروردگارش به
 ).29، 28( ص. عقيده فتاواي – عثيمين ابن شيخ

 رد؟دا ميحك چه طواف هنگام شانزنان دور كنندگان طواف زدن حلقه حكم] 40[

 ايـن  آن و، شودمي مشاهده كثرت به طواف هنگام به كه است ايمسئله اينجا در س:
 سـمت  به هابعضي پشت كه ايگونه به، زنندمي حلقه انشزنان دور به مردم از برخي كه

 بفرماييـد . اسـت  درست افراد اين حج آيا و است جايز عمل اين آيا... گيردمي قرار كعبه
 جمعي دسته صورت به كنند؟ طواف چگونه اندآورده حج به زن، خود همراه كه ييها آن
 انفرادي؟ يا

 همـراه  بـه  زن مـردم  از برخـي : اسـت  ساده و واضح مسئله صورت كنممي گمان ج:
 ايـن  در و نماينـد مـي  طـواف  و زدهحلقه خويش زنان دور به طواف اداي هنگام و دارند
 بـه  نيـز  ايعده يسينه البته و گيردمي قرار اهللا كعبة سمت به ها آن از بعضي پشت حالت
 جانـب  در طـواف  هنگـام  در كعبـه  اسـت  واجب كه آن حال، گيردمي قرار سمت همين
 انـد برگردانـده  كعبه به را هايشانسينه يا و پشت كه اينهايي پس. باشد كننده طواف چپ
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 زيـرا ، انـد داده تـرك  را طواف صحت هايشرط از شرطي زيرا ؛نيست درست طوافشان
 نسبت بايد كننده طواف و باشدمي طواف شرايط از يكي، چپ سمت در كعبه دادن قرار

 .باشد آگاه مذكور يمسئله به
 بـا  جمعـي  دسـته  صـورت  بـه  مـردم  كه است اين بهتر آيا: سؤال از دوم قسمت اما 

 با و بگيرد را) محرمش( خواهر، دختر، زن دست كس هر كه اين يا كنند طواف زنانشان
، دارد بسـتگي  انسـان  شرايط و حاالت به مسئله اين كه است اين پاسخ نمايد؟ طواف او

 از يكي كه دارد نياز و ندارد را ازدحام تحمل نتوا شودكهمي ديده ضعيفي انسان بسا چه
 و نيرومنـد  خـودش  كـه  يانسان ولي. نمايد حمايت او از تا باشد او اطراف در دوستانش

 او بـا  و بگيـرد  را زنـش  دست خودش يانسان چنين كه ييمگو مي او مورد در است قوي
 و خـودش  يبـرا  هـم  كار اين چون، كند خودداري جمعيدسته طواف از و نمايد طواف

 .است ترآسان مردم ساير براي هم
 )16/23( الشهري اللقاء – عثيمين ابن شيخ

  ابراهيم مقام نزد نمازخواندن يبوسيله كنندگان طواف به رساندن آزار] 41[

 افـراد  از بعضـي  نيز موقع همين در و آيدمي وجود به شديدي ازدحام مطاف در س:
 طوافشـان  و مـردم  بـين  و كننـد مـي  خوانـدن  مـاز ن بـه  اقدام ابراهيم مقام نزديك جاهل

ل  را هـا  آن كهصورتي در آيا. زنندمي حلقه بهم بسا چه و كنندمي ايجاد مزاحمت داده هـ 
 است؟ شلوغ زياد كه ساعاتي در خصوصاً، شويممي گناهكار كنيم دور و

 و نبرخويشـت  هـم ، دارنـد  ابراهيم مقام پشت در خوادن نماز به اصرار كه اينهايي ج:
 بـراي  حقـي  هـيچ  هسـتند؛  ظـالم  و تجاوزگر، گناهكار اينها، كنندمي ستم ديگران بر هم

 در يـا  و كنيـد  دور و داده هل آنجا از را ها آن داريد اجازه شما و ندارند مكان اين اشغال
 و ندارنـد  مكان اين در حقي هيچ اينها چون، شويد رد ها آن بر هستند سجده در كهحالي

 طواف نماز زيرا است؛ ناداني و جهل از ناشي مكان اين در خواندن نماز براي اصرارشان
، طـواف  مكان از دور يفاصله با تواندمي انسان و است جايز مسجد هايقسمت تمام در
هرضي  عمر اميرالمؤمنين كه شده ثابت كه جايي تا، بخواند را طواف نماز ركعت دو  اللـَّ
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نْه1044()طوي ذي( مكان در را طواف نماز عF1( كـه  دانيممي همه و است خوانده )طـوي  ذي (
 بـر  پـس . باشـد  الحرام مسجد داخل در كه اين به برسد چه دارد فاصله مسجدالحرام از

 بـراي  مردم چون، نخواند نماز مقام پشت در و بترسد تعالى اهللا از كه است واجب انسان
 ما و ماند نخواهد محفوظ او راماحت كند چنين يانسان اگر. دارند نياز مكان اين به طواف

 قطـع  را نمـازش  تـوانيم مي حتي و برداريم خود جلوي از فشار و زور با را او توانيممي
 و سـتمگر  او چـون ، شـويم  رد او سـر  بـاالي  از اسـت  سـجده  در كـه  حـالي  در و كنيم

 -اهللا بر پناه –. است تجاوزكار
 ).16/40( -الشهري اللقاء -عثيمين ابن شيخ

 طواف اثناي در استراحت حكم] 42[

 و شـده  خـارج  طـواف  از ازدحام كثرت بعلت، طواف شوط دو از پس شخصي س:
 كند آغاز نو سر از را طواف آيا، گرددمي باز مطاف به ساعته دو يا يك استراحت از پس

 نمايد؟ تكميل و دهد ادمه را اولي طواف همان يا
 مـدت  اگـر  و نمايـد  اعـاده  ار طـوافش  اسـت  واجـب  او بر باشد زياد فاصله اگر ج:

. كنـد  تكميلش و دهد ادامه طواف همان به تواندمي و ندارد اشكالي باشد كم استراحتش
 انجـام  پـي درپـي  يعنـي  مواالت مروه و صفا بين سعي و طواف در است خاطر بدان اين

 بر و شودمي باطل اولي شوط باشد فاصله زياد اشواط بين اگر بنابراين. است شرط دادن
 انـدك  فاصـله  چنانچـه  ولي. كند شروع نو سر از را سعي يا طواف شودمي واجب نسانا

 يـا  و طـواف  توانـد مـي  و ندارد اشكالي بپردازد استراحت به كوتاهي دقائق فقط و باشد
 و شـوند مي محسوب طوالني يفاصله ساعت دو يا يك ولي. كند كامل را نخست سعي
 .شودمي واجب انسان بر طواف ياعاده

 )16/37(، الشهري اللقاء -عثيمين ابن شيخ

                                                            
 روايـت  جـزم  يصـيغه  بـا  و معلـق  صـورت  به خود صحيح در را آن بخاري) 820(  1/368 مالك، موطأ -1

 ).1628(  يشماره از قبل العصر، و بعدالصبح الطواف: باب ج:الح كتاب. است نموده
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 سفر ضرورت بنابر را افاضه طواف تواندمي بردمي بسر ماهانه عادت در كه زني آيا] 43[
 دهد؟ انجام

 شها آنخ و، گرددمي قاعدگي دچار و است نداده انجام را افاضه طواف كه زني س:
 تواندنمي و شده نزديك برايش كشور اين ترك زمان و است سعودي كشور از خارج در
 بفرماييـد  بـازگردد؛  كشـور  اين به دوباره تواندنمي همچنين و بماند آن از بيش اينجا در

 چيست؟ زن اين حكم
 در مانـدن  بـرايش  و شـود مـي  قاعـدگي  دچار، افاضه طواف انجام از قبل كه زني ج:
 ورتصـ  آن در، باشد مشكل كشور اين به افاضه طواف جهت برگشت يا سعودي كشور

 :  دارد وجود زن اين براي حل راه دو
 طـواف  بـه  خـون  توقـف  بـا  و كند استفاده قاعدگي خون قطع آمپول از كه اين يكي

 خـونريزي  از، ديگـر  ايوسيله يا و بهداشتي نوار، پارچه با كه اين ديگر و بپردازد افاضه
 كه قولي ينا. نمايد افاضه طواف به اقدام معذوريت بدليل ترتيب بدين و كند جلوگيري

 نيـز  رحمـه اهللا  تيميـه  ابـن  االسـالم شيخ و است راجح فتواي و قول همان كرديم ذكر ما
 )1045F1(.است كرده اختيار را فتوا همين

 پديد ذيل أمر دو از يكي، كند عمل مذكور فتواي برخالف زن اين اگر نماند ناگفته
 براي است متاهل اگر صورت اين در و بماند باقي خود احرام بر كه اين يكي: آيدمي

 كه اين ديگري. كند ازدواج تواندنمي است مجرد اگر و شودنمي حالل شوهرش
 در و شود خارج احرام از و نموده ذبح را خود هدي و دهد قرار محصوره را خودش

مي تمام سخت برايش صورت دو هر نتيجه در و شودنمي معتبر حجش صورت اين
 كه معذوريتي به توجه با زن اين و است يميهت ابن قول همان راجح قول پس. شوند

 تعالى اهللا چون، دهد انجام را حج طواف مذكور روش از استفاده با آمده پيش برايش

﴿ :است فرموده            ﴾ :۷۸[احلج[  

 .»است نداده قرار تنگنا دين در شما بر اهللا«
                                                            

 ).245 ،26/244(  »الفتاوي مجموع« به شود مراجعه -1
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﴿ :فرمايدمي تعالى اهللا           ﴾ :۱۸۵[البقرة[  

 .»اهد به شما سختي روا بداردخو مياهد و نخو ميخداوند براي شما آساني «
 مكه به پاكي از پس و كند مسافرت خود كشور به كه است ممكن زن براي اگر ولي 

 مكـه  بـه  قاعـدگي  اتمـام  از پـس  و انداختـه  خيرأت به را طواف كه ندارد اشكالي برگردد
 و نيسـت  حـالل  شـوهرش  براي ايام اين در ليكن، دهد انجام را افاضه طواف و برگردد

 از هنـوز  او چـون ، كنـد  ازدواج تواندنمي است مجرد اگر و كند مباشرت او با تواندنمي
 .است نشده فارغ حج

 ).2/237( اسالمي فتاواي -عثيمين ابن شيخ

 حكمش دهدمي انجام را سعي و طواف و خواندمي نماز قاعدگي وجود با كه زني ]44[
 چيست؟

 كـه  ايـن  بدون خجالت روي از و رفتم حج به داشتم ماهيانه عادت كه حالي در س:
، دادم انجـام  طـواف  و سـعي  و خوانـدم  نمـاز ، شـدم  داخـل  بگـويم  كسي به را موضوع
 چيست؟ تكليفم كه بفرماييد
 چـه ، بخواند نماز كه نيست جايز بردمي بسر نفاس يا قاعدگي يرهدو در كه زني ج:

 .  آن غير در چه و مكه در

هصلَّى  اكرم پيامبر چون يْسَ «: است فرموده زنان مورد در علَيه وآله وسلَّم اللـَّ ا أَلَ  إِذَ

تْ  اضَ ْ  حَ لِّ  ملَ ْ  تُصَ ملَ مْ  وَ   )1046F1(»تَصُ

 »آورد؟نمي بجاي روزه و نماز، حيض بهنگام زن كه است اين از غير مگر«
 كـه  زني. بگيردد روزه يا بخواند نماز نيست جايز قاعده زن براي مسلمانان اجماع به
 آمـرزش  طلـب  او از و نمـوده  توبه تعالى اهللا درگاه به بايد دهدمي انجام را عملي چنين

 مـروه  و اصـف  بـين  سعي ولي، نيست جايز قاعدگي حال در اهللابيت طواف همچنين. كند
، اسـت  جـايز  حـج  در طـواف  بر سعي نمودن مقدم راجح قول طبق چون، است درست

                                                            
 ).304(  بخاري -1
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 از ركني، افاضه طواف زيرا، نمايد اعاده را طواف كه است واجب شده ياد زن بر بنابراين
 .شودنمي حاصل افاضه طواف با جز دوم احالل و است حج اركان
 شـوهرش ، است نكرده اعاده را ضهافا طواف كه زماني تا و است متاهل زن اين اگر 
اعاده از پس مگر ؛كند ازدواج تواندنمي است مجرد اگر و نمايد مباشرت او با تواندنمي

 .افاضه طواف ي
 ).48( ص. ةالنسائي الفتاوي في الفقهية االحكام -عثيمين ابن شيخ

 كند؟ كار چه شودمي قاعدگي دچار و است حج عازم زني] 45[

مـي  عـارض  او بـر  نفاس يا حيض خون حال همين در و كرده را حج نيت زني س:
 شـود  حالـت  ايـن  دچـار  طـواف  اتمـام  يـا  احرام از پس چنانچه اگر كند؟ كار چه شود

 چيست؟ حكمش
، كنـد  عبـور  ميقـات  از نفـاس  يـا  حيض حال در عمره يا حج قصد به زني هرگاه ج:

، دهندمي انجام) فاسن و حيضبي( پاك زنان كه را كارهايي همان كه است اين حكمش
 و كنـد  جلوگيري خونريزي از بهداشتي نوار از استفاده با و كند حمام: يعني بدهد؛ انجام
 قصـر  را مـويش  و داده انجـام  را سـعي  و طواف شد پاك خون از هرگاه و بگيرد احرام
 .رسدمي پايان به اشعمره ترتيب بدين و نمايد
 بـاقي  خـود  احرام بر بايد شود نفاس يا گيقاعد دچار احرام بستن از بعد چنانچه اما
 مـوي  از مقـداري  آنگاه و دهد انجام را سعي و طواف سپس و شود پاك كه اين تا بماند

 يعمـره  بـه  بايسـتي  شـود  حالت اين دچار طواف از بعد چنانچه اگر و. بگيرد را سرش
 طهارت طواف از بعد اعمال در چون، نيست ممنوع برايش چيزي هيچ و دهد ادامه خود
 .باشد نفاس و حيض از طهارت خواه و اصغر حدث از طهارت خواه، نيست شرط

 ص، المسـلمة  للمـرأة  الجامعـة  الفتاوي و). 19( ص، مكي فتاواي -عثيمين ابن شيخ
)45.( 

 حج اداي بخاطر قاعدگي از جلوگيري هايقرص مصرف حكم] 46[
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 در تـا  كند استفاده يانهماه عادت از جلوگيري هايقرص از زن كه است جايز آيا س:
 نشود؟ قاعدگي دچار حج ايام

 كـار  اين البته، كند مصرف هاقرص نوع اين از است حج عازم كه زني است جايز ج:
 همچنـين . نيفتـد  خطـر  به اشسالمتي تا دهد انجام متخصص پزشك يمشوره با بايد را

 .كند استفاده وهادار اين از تواندمي بگيرد روزه رمضان مبارك ماه دارد دوست اگر
 )89( ص، المرأة فتاواي -دايمي انجمن

 مسجدالحرام سطح در طواف حكم] 47[

 از برخـي  شـلوغي  و ازدحام علت به و دادم انجام حرم سطح از را افاضه طواف س:
 درسـت  طـوافم  اين آيا كه بفرماييد، شدمي واقع سعي محل ديوار يكناره در هايمطواف
 نمايم؟ اعاده را سعي آيا است تنادرس كه صورتي در و است

 يكنـاره  بر ها آن از برخي اگرچه است كافي ايداده انجام طواف شوط هفت اگر ج:
 ترتيـب  بـدين  و بزنـي  دور يكنـاره  ديوار بر يا زمين بر است اين مهم، است بوده ديوار
 .ايدداده انجام تكميل را سعي و طواف شما

 ).4/160(، )الفتاوي( الدعوةكتاب -باز ابن شيخ

 كعبه هايپرده به خود كردن آويزان حكم] 48[

 رد؟دا ميحك چه كعبه هايپرده بر خود انداختن يا و كردن آويزان س:

 شريعت در اساسي و اصل هيچ، كعبه هايپرده بر خود انداختن يا و شدن آويزان ج:
ركن طواف هنگام هب كه ديد را معاويه، عباس بن عبداهللا كه هنگامي بنابراين. ندارد الهي
 يمـاني  ركـن  و حجراسود مخصوص استالم كه گفت او به نمود لمس را چهارگانه هاي
هرضي  معاويه. است  توانـد نمـي  متروك و مهجور اهللابيت از بخشي هيچ( :گفتعنْه  اللـَّ
هرضي  عباس ابن ؛)باشد هپيامبرصلَّى ( :گفت او به پاسخ در عنْه اللـَّ ، لَيه وآله وسلَّمع اللـَّ
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 لـذا . )1047F1()اسـت  نكـرده  اسـتالم  را يماني ركن دو جز ايشان و است خوبي الگوي برايتان
هرضي  معاويه هرضي  عباس ابن فتواي بهعنْه  اللـَّ  .نمود رجوع عنْه اللـَّ

 ).8( ص، مكي فتاواي -عثيمين ابن شيخ

 سعي و طواف ناياث در علمي هايبحث و مناقشه حكم] 49[

 رد؟دا ميحك چه سعي و طواف حين در نفر دو بين علمي يمناقشه س:

 سـعي  و طـواف  بطالن موجب و ندارد اشكالي طواف هنگام در علمي يمناقشه ج: 
، شـود  مشـغول  ذكـر  بـه  زمان اين در شخص كه است اين بهتر و افضل ليكن، گرددنمي

 وقتـي  هـر  در تـوان مي رامناقشه ولي، درسمي اتمام به بزودي سعي و طواف زمان چون
 اشـكالي  شودمي داده كنندگانسؤال سؤاالت به احياناً كه كوتاهي هايپاسخ اما. داد انجام
 زيـاد  كنندگانسؤال كه آن شرط به شودنمي تلف زيادي زمان هاپاسخ اين با چون .ندارد

 اسـت  بهتـر  شـد  مطـرح  ايكننـده طـواف  براي سؤالي اگر معتقديم جهت اين از، نباشند
 .هستم ذكر مشغول اآلن چون، شوم فارغ طواف از تا باشد منتظر كه: بگويد

 ).10( ص -مكي فتاواي -عثيمين ابن شيخ

 شودنمي طواف شدن باطل موجب زن بدن به انسان دست برخورد] 50[

 زن بـدن  بـه  دسـتش ، است طواف حال در زياد ازدحام و شلوغي ميان در مردي س:
 طـواف  نـو  سـر  از و شـود مـي  باطل طوافش وضو مانند آيا، كندمي پيدا تماس نامحرمي

 نمايد؟
 نـه ، علما قول ترينصحيح طبق، طواف حال در بيگانه زن بدن با انسان برخورد با ج:
 زن لمـس  بـودن  الوضـو نـاقض  درمورد ائمه. شودنمي باطل كدام هيچ وضو نه و طواف
 نـاقض  مطلقاً كه قائلند ايعده، است وضو ناقض اًمطلق يندگو مي برخي، اندكرده مناقشه
. باشـد  شهوت با همراه كه است وضو ناقض صورتي در اندگفته نيز برخي .نيست وضو

                                                            
 مختصـراً  راآن كـه ) 1269(  اسـت  مسـلم  و) 1608(  بخـاري  در حديث اين اصل). 1/217(  احمد مسند -1

 .اند آورده
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 بنـابراين . شـود نمـي  وضـو  نقض موجب مطلقاً عمل اين كه است اين صحيح رأي ولي
صلَّى  اهللا رسول زيرا، گرددنمي باطل وضويش زد بوسه يا نمود لمس را زنش مرد هرگاه
ه  داشـت  وضـو  قبـل  از چـون  سپس و بوسيدمي را زنانش از برخي علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

نمـي  زدن بوسـه  بخـاطر  ديگـري  وضـوي  و خواندمي نماز و رفتمي مسجد به يكسره
 مگر ؛كند اعالم شكسته را آن كه نيست جايز و است وضو سالمت اصل كهچون. گرفت

 .انبره و دليل با
 همين و دارد زن با جنسي آميزش و جماع از حكايت »النّساء المستُم أَو« آيه اين اما 
 نه است جنسي آميزش آن از مقصود هم باز، بخوانيم» النساء لَمستُم« راآن اگر طور

 از جماعتي و عنْه اللَّـهرضي  عباس بن عبداهللا كه است چيزي همان اين. لمس مجرد
(معتقدند آن به حابهص

1048F

 از گروهي و مسعود ابن كه نيست لمس مجرد آن از مقصود و )1
 و عباس ابن كه است جماع، آيه از منظور كه است اين واقعيت بلكه. اندداده فتوا صحابه

 زن جسم با جسمش كه شخصي، شودمي معلوم ترتيب بدين. معتقدند موافقانش
 و. است صحيح دو هر وضويش و طواف ندكمي برخورد طواف اثناي در يها آنبيگ

 كه مادامي است صحيح وضويش ببوسد يا و كند لمس را همسرش شخصي چنانچه
 .نيايد بيرون اشآله از چيزي

 ).32( ص. زيارت و عمره، حج احكام به متعلق فتاواي -باز ابن شيخ

 طواف براي معيني دعاي اختصاص حكم] 51[

 نوشـته  عتيق بيت طواف براي اختصاصاً و صيمخصو هايرساله در كه دعاهايي س:
 چيست؟ هنگام اين در دعاها اين حكم، اندشده

                                                            
 ).551 ،2/549(  »الدرالمنثور« و) 5/101(  »طبري تفسير« به شود مراجعه -1
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هصلَّى  اهللا رسول زيرا ؛نيست جايز دعاها اين به التزام ج: لَّم  اللـَّ سـو هآلو هلَيبـراي  ع 
 اسـود  حجـر  و يمـاني  ركـن  ميـان  در تنها و است نكرده معين مخصوصي دعاي طواف

نا آتِنا يفِ «: خواندمي ار ذيل دعاي ابَ النّارربّ ذَ نَةً و قِنَا عَ سَ ةِ ٍ حَ رَ نَةً وَ يفِ اآلخِ سَ يا حَ  )1049F1(»الدنْ

 بـا  را تعالى اهللا يا، دنبخوا باشد ميسر برايش كه را دعايي هر مسلمان اشواط ساير در
 بـه  مالتـزا  امـا  و. دارنـد  راآن تـوان  همه كه است اذكاري اين و بكند ياد تهليل و تسبيح

 الهـي  شـريعت  در اساسـي  و اصـل  هـيچ  اشـواط  از شوطي هر براي مخصوص دعاهاي
 مـردم  كـه  ايـن  خصوصـاً  ،شـود  جلوگيري اذكار اين به التزام از كه است آن بهتر، ندارد
 .هستند حج فرائض از فرضي گويا كه اندچسبيده دعاها و اذكار اين به چنان
 و آينـد مـي  گـرد  ايخواننـده  پشت يجماعت كه است رايج هابعضي نزد در همچنين 

مـي  بلنـد  آواز بـا  او سر پشت ها آن و شودمي مشغول خواندن به بلند صداي با خواننده
 ديگران تمركز ترتيب بدين و يندگو مي چه كه فهمندنمي هم خودشان بسا چه و خوانند

 .زنندمي هم به را
 بـه  سـودي  هـيچ  دشـو  خوانـده  آن معنـاي  معرفت و قلب حضور بدون كهوقتي دعا

 كند دعا قلب حضور با خودش براي مسلمان كه است شايسته پس. بخشدنمي دعاكننده
 .برساند او به سودي دعا آن يبوسيله تعالى اهللا تا بداند آنرا معني بايد و

 ).3/96( -الدرب علي نور فتاواي -فوزان ابن شيخ

 ندك طواف) حطيم( اسماعيل حجر داخل از كه كسي حكم] 52[

 در را اسماعيل حجر كه ايگونه به، كند طواف اسماعيل حجر داخل از كه كسي س:
 چيست؟ طوافش حكم، دهد قرار خود چپ سمت در را كعبه و راست سمت
ر  ايـن  زيـرا  ؛اسـت  اشـتباه  تعبيري اسماعيل حجر به سائل تعبير: اوالً ج: جـآنِ از، ح 

 در سـرمايه  كعبـه  بنـاي  تجديـد  هنگـام  قريش يقبيله بلكه، نيست عليه السالم اسماعيل

                                                            
 1/455 حاكم ،)3826(  حبان ابن ،)3934(  »الكبري« در نسايي ،)1892(  دوابودا ،)3/411(  احمد مسند -1

 .است موافق وي با ذهبي و نموده تصحيح را الذكر فوق حديث حاكم). 3098 ،1673(  2/277 و
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 همـين  از .بسـازند  عليـه السـالم   ابـراهيم  قواعد و اول بنياد طبق را آن تا نداشتند اختيار
 حجراسـماعيل  آن بـه  جهـت  همـين  بـه  و نمودنـد  گـزاري سـنگ  و ديوار برايش سمت

 و كوبيـدگي  هـم  در نـوعي  آنجـا  در چـون ، شـود مـي  گفته نيز حطيم آن به و يندگو مي
 و شـود مي داخل باب از يانسان اگر بنابراين، است كعبه جزوِ البته و دارد وجود يشلوغ

 و كعبـه  تمام شوط كه است الزم چون، گرددنمي كامل شوطش شودمي خارج روبرو از
 و نيسـت  درست طوافش كند طواف شكل اين به كسي اگر بنابراين. بربگيرد در را حجر
 نـدارد  شـخص  اين شدن خارج در تاثيري هيچ وافط اين و نمايد اعاده را طوافش بايد

 دوسـت  مناسـبت  همـين  بـه . است طواف صحت به موقوف احرام از شدن خارج چون
 عمـره  يـا  و حج به رفتن از قبل كه كنم آگاه روندمي عمره يا حج به كه را ييها آن دارم
 .نيفتند اشتباهي چنين در تا، شوند مطلع كامالً عمره و حج مسايل از بايد

 )7( ص -مكي فتاواي -عثيمين ابن شيخ

 دهدمي ترك جهل روي از را مروه و صفا بين سعي كه كسي] 53[

 طـواف  را الحـرام بيـت ، رسـيدم  مكـه  به كههنگامي، بستم احرام تمتع حج براي س:
 از حجـه ذي هشـتم  روز در را خـودم  آنگـاه . كـردم  سعي مروه و صفا بين سپس، نمودم
 انجـام  بـه  را جمراترمي، رفتم مزدلفه و عرفه، مني به سپس و نمودم حالل احرام لباس

 برگشـتم  مكـه  بـه  كـه هنگامي و نمودم ادا احسن شكل به را حج مناسك تمام و رساندم
 و صـفا  بـين  مسـئله  حكـم  شـناخت  عدم و جهل بعلت ولي، دادم انجام را افاضه طواف
 از پـس  و باشدمي جح ركن آخرين افاضه طواف كه كردممي گمان و ننمودم سعي مروه

 را وداع وطـواف  نكـردم  سـعي  دليل همين به و نيست كار در مروه و صفا بين سعي آن
 ياد به مصر در كه اين تا دانستمنمي را مسئله اين حكم و بازگشتم قاهره به و داده انجام
 چيست؟ من حج حكم كه بفرماييد، افتادم
 تـرك  را سـعي  شـما  زيرا، ستا نرسيده پايان به هنوز ولي است صحيح شما حج ج:

 بـه  كرديـد  ذكر شما كه آنگونه و است حج اركان از ركني عمل اين كهحالي در، ايدداده
 و سـعي . اسـت  واجـب  سـعي  دو و طواف دو متمتع بر و، ايدبوده بسته احرام تمتع حج
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 كـه ، حـج  بـراي  ديگـر  طـوافي  و سـعي  و ايدكرده ادا را يكي اين كه عمره براي طواف
 هفـت ، حـج  سـعيِ  نيـت  بـه  و بروي مكه به كه است الزم تو بر اكنون .ايدكردهن ادايش
 .  كن سعي مروه و صفا بين شوط

 و كـن  ذبـح  مكـه  در را گوسـفندي  اينمـوده  آميـزش  همسـرت  با مدت اين در اگر
 .نكن استفاده آن گوشت از خودت و كن تقسيم فقرا بين راآن گوشت

 محل در تو وداع چون، كن ذبح وداع طواف خاطر به را ديگر گوسفند يك همچنين 
 را وداع طـواف  حـج  اركـان  تكميـل  از پيش شما كه اين براي، است نبوده واقع خودش

 اعمال تمام و ببنديد احرام عمره براي و بياييد مكه به توانيدمي شما اكنون، ايدداده انجام
 انجام، بودينداده امشانج كه را حج سعي، شديد فارغ آن از هرگاه و بدهيد انجام را آن
 هـم  بـاز  نمـودي  سـعي  راسـت  يـك  و آمدي مكه به عمره براي احرام بدون اگر و، بده

 .است افضل و بهتر اولي روش ولي، ندارد اشكالي
 ).3/95( الدربعلي نور فتاواي – فوزان شيخ

 طواف بر سعي نمودن مقدم حكم] 54[

 است؟ جايز شرعي عذر علت به طواف بر سعي نمودن مقدم آيا س:

لَّى   اكـرم  پيـامبر  كـه  اين دليل به است؛ جايز افاضه طواف بر حج سعي تقديم ج: صـ
ه مـي  يكي، كردندمي سؤال ايشان از مردم و بود ايستاده نحر روز در علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

كـرده  نحر حلق از قبل من: گفتمي ديگري، امكرده نحر جمرات رمي از قبل من: گفت

هصلَّى پيامبر... و ام جَ «: فرمود جوابشان در علَيه وآله وسلَّم اللـَّ رَ ». ندارد اشكالي« )1050F1(»الَ حَ

جَ «: فرمود. امنموده سعي طواف از قبل: شد سؤال ايشان از كه اين تا ـرَ  اشـكالي  )1051F2(»الَ حَ

 .  ندارد

                                                            
 ).1307 ،1306(  مسلم و) 84 ،83(  بخاري -1

  كبـري  سـنن  در بيهقـي ) 2/251(  سـنن  در طنـي ق دار ).472(  1/181 »الكبيـر « طبراني،) 2015(  ابوداود -2
 ).1775(  ابوداود صحيح. است دانسته صحيح را آن آلباني). 9431(
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 اين در كه گفت بايد، كند مروه و صفا بين سعي طواف از قبل كسي اگر عمره در اما
هصلَّى پيامبر از حديثي مورد  علمـا  از برخـي  ولـي  اسـت؛  نشده نقل علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
 بـر  نيـز  عمره سعي تقديم كه) باشد دسته اين از تابعي عطاي كه كنممي فكر و( اندگفته

 جـايز  زمـاني  كـار  اين است گفته كه شده نقل حنبل بن احمد امام از. است جايز طواف
 كـه  اسـت  ايـن  در احتيـاط . باشـد  داده انجام را آن عذر و جهل بر بنا انسان كه شودمي

 يـا  و فراموشـي  روي از كسـي  اگـر  هـم  فرضـاً ، بگيـرد  انجام سعي از قبل مطلقاً طواف
 را سـعي  كـه  اسـت  شايسته، بدهد انجام را سعي، طواف از زودتر، شرعي حكم ندانستن

هصلَّى  اكرم برپيام چون، نمايد اعاده ي «: اسـت  فرمـوده  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ نـِّ ـذوا عَ لِتَاْخُ

 )1052F1(»مناسككم

 ».كنيد پيروي من از حج احكام در«
 كنندگان عمره براي هاييرساله و يفتاو – عثيمين ابن شيخ

 مزدلفه در گذراندن شب ترك يكفاره] 55[

 عرفـه  از دهـم  روز صـبح  ولي نموده ادا را حج يفريضه سال همين در شخصي س:
 نمانـد  ناگفتـه ، است داده دست از را مزدلفه در گذراندن شب نتيجتاً و است شده خارج

 طلـوع  از پـس  شخص اين. است بوده مردم ازدحام و هاماشين ترافيك امر اين علت كه
 واجـب  او بـر  چيـزي  چـه  كـه  بفرماييد... رودمي مني به مستقيماً مزدلفه از عبور با فجر

 است؟

﴿ :است فرموده تعالى اهللا ج:              ﴾ :۱۹۶[البقرة[ 

 برگـزاري  از( اگـر  و بدهيـد  انجام اهللا براي خالصانه كمال و تمام به را عمره و حج«
 كـه  قرباني از هآنچ هر) درآئيد به احرام از خواستيد و( شديد بازداشته) مناسك از بعضي
 .»كنيد ذبح باشد ميسر برايتان

                                                            
 ).1297(  مسلم -1
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 -مزدلفـه  در گذرانـدن  شـب  ماننـد  -جح واجبـات  از واجبـي  انجام از انسان هرگاه
 اگر و نمايد ذبح مكه داخل در يا و مني در يا، مزدلفه در را گوسفندي بايد، شد بازداشته

 بـراي  روزه روز هد ايجـاب  زيرا، بود نخواهد واجب او بر چيزي هيچ نبود ميسر شيبرا
 آن قيـاس  و نـدارد  سنت و كتاب از دليلي هيچ نيابد را حيواني احصار زمان در كه كسي

 چـون ، باشدمي نيز نص ظاهر مخالف آن از عالوه. است الفارقمع قياسي تمتع قرباني بر
 و حـج  ايـام  در روزه، روز سه گرفتن كه است گفته تمتع قرباني مورد در فقط تعالى اهللا

 از اگـر : «است گفته احصار درمورد ولي. است الزم وطن به برگشت هنگام به وزر هفت
 ذبـح  شـود  فـراهم  برايتـان  قرباني از كه آنچه هر شديد بازداشته مناسك از بعضي انجام
 كـه  دهدمي نشان اين و، است نكرده ذكر قرباني براي بدلي، احصار يمسئله در و». كنيد

 .كنندمي فرق هم با احصار و تمتع مسئله
 علـت  بـه ( دهنـد مـي  تـرك  مزدلفه در را مبيت كه اينهائي من نظر به كه اين خالصه

 چنانچـه  اينهـا  و. كننـد  قربـاني  را حيواني تكليف رفع و احتياط بخاطر) عذر و شلوغي
 بـر  چيـزي  پـس  باشـند  قيرفاگر و كنندنمي ضرر حيوان يك ذبح با باشند پولداري افراد

 .  نيست الزم ها آن
 )2/18( الدعوة كتاب -عثيمين بنا شيخ

 جا نبودن بعلت نيم از بيرون در گذراندن شب حكم] 56[

 گذراند؟مي شب مكه در ناچاري روي از و يابدنمي مني در مكاني كه كسي س:

 از بيـرون  در اگرچـه ، هاخيمه انتهاي در است واجب بلكه نيست؛ جايز عمل اين ج:
 در گذرانـدن  شـب  بـراي  جاي كردن پيدا براي شما اههرگ: يعني بمانيد؛ باقي باشند مني
 جـاي  مـردم  هـاي خيمه انتهاي در كه است الزم آنگاه، نيافتيد جايي و كرديد تالش مني

شـب  جهـت  مكـاني  كسـي  اگـر  كـه  كنندمي گمان مردم از بسياري ما عصر در. بگيريد
 غير يا مكه از اييج هر در تواندمي و شودمي ساقط او از حكم اين نيابد مني در گذراني

 از را وضـو  اعضـاي  از عضـوي  كـه  كسي بر را مسئله اين ها آن. ببرد پايان به را شب آن
 مسـئله  اين ولي. است ساقط او از عضو آن شستن يندگو مي و كنندمي قياس داده دست
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 مسـلمانان  آمدن هم گرد مزدلفه در گذرانيشب از مقصود چون، است نظر و بحث قابل
 نـزد  كـه  اسـت  واجـب  ندارنـد  جـاي  منـي  در كه اينهايي بنابراين، است واحد مكان در

 .بپيوندد حاجيان جمع به و بگيرد جاي مسلمانان خيمه آخرين
 در مردم و باشد پر جمعيت از مسجد هرگاه كه است مسئله اين نظير مذكور يمسئله

 باشـد  صـل مت هم به هاصف است الزم صورت اين در، بكنند اقتدا امام به مسجد اطراف
 پـس . باشـد  ايواحـده  جماعـت ، جماعـت  تا، باشد ديگري صف سر پشت صفي هر و

 عضـو  بـه  متعلـق  طهارت حكم زيرا. مفقود عضو نظير نه، است مسئله همين نظير مبيت
 سـاقط  مقطـوع  عضـو  بـه  نسبت طهارت حكم نتيجه در است مقطوع عضو آن كه است
 .است

 )18( ص، عمره و حج فتاواي -عثيمين ابن شيخ

 موها كردن كوتاه براي درست روش] 57[

 از را سرشـان  موهـاي  كـه  كنـيم مـي  مشاهده را مردم از بسياري عمره يا حج در س:
مـي  را موهايشان دور تا دور پايين قسمت از و كنندمي كوتاه ايدائره شكل به سر پايين
 موضـوع  ايـن  در ها آن با كه وقتي. كنندنمي كوتاه اصوالً را ديگر هايقسمت ولي، گيرند

 است؟ واجب عمل كدام بفرماييد. است كافي قدر همين فقط: يندگو مي كنيممي صحبت
 آن؟ از بخشي يا سر يهمه

 البتـه . شـود  كوتـاه  يا شود تراشيده سر موي تمام كه است واجب عمره و حج در ج:
، گفتيد سخن ها آن از شما كه اشخاصي و. شود كرده كوتاه عيناً مويي تار هر نيست الزم
ـه صلَّى محمد سنت از عملشان و نيست درست كارشان علما اقوال ترينصحيح طبق  اللـَّ

لَّمسو هآلو هلَيباشدنمي ع. 
 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، و باهللا التوفيق

 )218، 11/217( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 است؟ جايز قرباني در گاو يا شتر هفتم يك آيا] 58[
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 خواهشـمنديم  است؟ كافي اشخانواده و نفر يك براي گاو يا شتر هفتم يك آيا س:
نمي جايز را مقدار اين مردم از برخي ما نزد در چون، سپاسگزاريم شما از، بدهيد پاسخ
 آگـاه  مسـئله  ايـن  پيرامون كه داريم دوست، است نزديك عيد كه اين به توجه با و دانند

 .والسالم... شيمبا
هصلَّى پيامبر صحيح سنت ج:  عـدد  يـك  كه دارد اين از حكايت علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

 باشـند  زياد چه اگر اشخانواده و واحد شخص براي گوسفند و گاو رأس يك يا و شتر
 اشخـانواده  و نفـر  يـك  براي گاو و شتر هفتم يك بودن جايز درمورد اما و. است جايز

 زيـرا  اسـت؛  جـايز  كـه  است اين راجح قول ولي، دارد وجود اختالف و ترديد علما ينب
 .است افضل گوسفند رأس يك ليكن، است شخص يك حكم در اشخانواده با شخص

 ).18/44( ةمتنوع مقاالت و يفتاو مجموع -باز ابن شيخ

 مكه از بيرون در قرباني ذبح حكم] 59[

قربـاني  تـا  رودمي و دهدمي انجام را اولي يجمره رمي و حج مناسك كه كسي س:
 شـهر  بـه  منـي  از شـخص  اين تا شودمي موجب آن گران قيمت ولي، نمايد ذبح را اش
 ايـن  آيـا ، كندمي ذبح جاهمان در و نموده خريداري را خود قرباني آنجا در و برود جده
 است؟ جايز ذبح

 .برود جده به عيد روز در كه نيست جايز حاجي براي: اوالً ج:
 ليكن، است جايز آن غير و جده امثال حرم حدود از بيرون، قرباني خريداري: ثانياً

 ذبح گوسفند پس، كند چنين كس هر و، نيست جايز حرم حدود از خارج در آن ذبح
 شخص اين و، گيردنمي را واجب قرباني جاي و شده ذبح گوشتخواري براي اششده

 :است فرموده تعالى اهللا چون. است نكرده ذبح قرباني اصالً كه است كسي حكم در

﴿        ﴾ :شودمي قرباني كعبه در حيواني چنين« ]۹۵[املائدة«. 

﴿ :است فرموده و       ﴾ :۱۹۶[البقرة[  

 .»برسد) كعبه( خود قربانگاه به قرباني تا) نتراشيد را خود سرهاي(«
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 ).85( ص. زيارت و عمره و حج احكام به متعلق فتاوايي -باز ابن شيخ

 شب در جمرات رميِ حكم] 60[

هرضي  عباس ابن كه آمده حديث در س:  رمي ظهر از بعد گفتم( :است گفته عنْه اللـَّ
هصلَّى پيامبر، امكرده جمرات  اين). -ندارد ايرادي -»حرَج الَ: «فرمودعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ
 و اسـت  صـحيح  حـديث  اين واقعاً كه بفرماييد. است داده قرار صحيح بيهقي را حديث

 است؟ جايز قرباني روز در آفتاب غروب از بعد جمرات رمي آيا
هصلَّى  اهللا رسول كه رسيده اثبات به ج:  مـورد  در قرباني روز در علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
 در. نبـود  تشـريق  ايـام  رابطـه  در سـؤال  ايـن  و. گرفت قرار سؤال مورد كورمذ يمسئله

ـيْتُ «: گفت صحابه از يكي كه است آمده بخاري صحيح سَ ـا أمْ ـدَ مَ عْ يْتُ بَ مَ  از بعـد « )1053F1(»رَ

 ».  دادم انجام را جمرات رمي ظهر
 و ام؛داده انجـام  را عمل اين قرباني روز لحظات واپسين در من كه است اين مقصود

 يـا  ظهـر  از بعـد  در را جمرات رمي شخصي اگر بنابراين. است جايز علما تمام نزد ينا
 مـذكور  صـحابي  كه نيست اين حديث اين معني .ندارد اشكالي، دهد انجام عصر از بعد
هصلَّى پيامبر از شب آمدن از قبل صحابي اين زيرا، است كرده جمرات رمي شب در  اللـَّ

لَّمسو هآلو هلَيبود پرسيده را سؤالش ع. 
 جايز را آن ايعده، است علما اختالف محل، النحر يوم آفتاب غروب از بعد رمي اما
 كـه  اندگفته و دانسته ناجايز ايعده و باشدمي قوي فتوايي جواز فتواي البته و. انددانسته

 آفتـاب  الزو از بعد يازدهم روز در و بياندازد تأخير به را جمرات رميِ بايد شخص اين
 انجـام  يـازدهم  روز جمـرات  رمي از قبل را عقبه يجمره رمي ليكن، بكند جمرات رمي

 .است جايز علما نزد چيز همين. بدهد
 انجـام  را عقبه يجمره رميِ عيد روز در تا كند تالش مسلمان كه است شايسته ليكن

هصلَّى پيامبر كه گونه همان، دهد  انجـام  را كار اين، روز در صحابه و معلَيه وآله وسلَّ اللـَّ

                                                            
 ).1723(  بخاري -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1338 
  
 قبـل  و زوال از بعد بايد دارد وجود رمي ها آن در كه روزهايي ساير در همچنين. اندداده

، كرد غروب آفتاب و بود سخت شرايط چنانچه ولي، بگيرد انجام رمي، آفتاب غروب از
 همـين  حيحصـ  قـول . دهد انجام را رمي شب آخر تا غروب از بعد انسان كه است جايز
 .است

 ).1/32( حج رسايل و يفتاو). 95( العربية المجلة -باز ابن شيخ

 جمرات رمي در گرفتن وكيل حكم] 61[

 از روز دومين در تا دهم قرار وكيل خود طرف از را ديگري شخص توانممي آيا س:
 مشـكالت  و شـرايط  علـت  بـه  خـود  و دهـد  انجـام  بـرايم  را جمرات رمي تشريق ايام

 شد؟ خواهد واجب دم من بر عمل اين بخاطر كه اين يا، برگردم رياض به خانوادگي
 رمـي  از قبـل  خودش و داده قرار نايب را ديگري كه نيست جايز كس هيچ براي ج:

 و بمانـد  منتظـر  جمـرات  رمـي  تا كه است واجب او بر بلكه كند؛ ترك را مكه، جمرات
 بـود  نـاتوان  اگـر  و دهد انجام را عمل اين خودش بايد بود رمي به قادر خودش چنانچه

 در بايـد  بلكه، كند مسافرت خودش نبايد ليكن، دهد قرار خود وكيل را ديگري تواندمي
) موكـل ( او خـود  سـپس  و شود فارغ جمرات رمي از وكيلش كه اين تا بماند باقي آنجا

 .نمايد ترك را مكه آنگاه و بدهد انجام را وداع طواف
 اسـت  واجـب  بلكـه  ؛بگيـرد  وكيـل  نـدارد  اجازه بود سالم و صحيح او خود اگر اما 

 او بـر  بگيـرد  احـرام  حـج  براي يانسان هرگاه چون، نمايد جمرات رمي به اقدام خودش
، حـج  شـروع  زيـرا ، باشـد  نفلي، حجش اگر . حتيبرساند اتمام به را آن كه شودمي الزم
 .كرد اهدخو ميالزا را آن اتمام

﴿ :است فرموده تعالى باري كه اين كما          ﴾ :۱۹۶[البقرة[ 

 .»كنيد كامل اهللا براي خالصانه را عمره و حج«
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 انسـان  و شـود مـي  واجب شروع با نيز عمره، بنابراين، دارد حالتي همچنين نيز عمره
 قـرار  خـود  ينماينده را ديگري تواندنمي است مناسك انجام به قادر خودش كه مادامي

 .دهد
 ).95( ص. زيارت و عمره، حج به متعلق فتاواي – باز ابن شيخ

 مستعمل هايسنگ يوسيله به رمي حكم] 62[

 رمـي  بـراي  هـا  آن از ديگـري  شـخص  قـبالً  كه هاييسنگ با رمي شودمي گفته س:
 آن دليـل  اسـت  درسـت  اگـر  و اسـت؟  درسـت  گفتـه  اين آيا، نيست جايز كرده استفاده

 چيست؟
 را مـورد  سه آورندمي زبان بر را گفتار اين كه اينهايي زيرا ؛است باهاشت گفتار اين ج:

 :  كنندمي مطرح استدالل عنوان به
 آب، واجـب  طهـارت  در اسـت  مسـتعمل  آب همچـون  رمـي  هـاي سـنگ : يندگو مي

 هاسنگ اين كه كنندمي استدالل همچنين اينها. نيست كننده پاك اما ؛است پاك مستعمل
 دوم بـار  آن غيـر  و كفـاره  خاطر به آزادي از پس كه مانندمي ايشده آزاد يبرده سان به

 مسـتلزم  مستعمل هايسنگ از استفاده جواز به شدن قايل: يندگو مي. شودنمي كرده آزاد
 رمي سنگ يك با شما مثالً. كنند استفاده سنگ يك از حاجيان يهمه كه شودمي امر اين
 يـك  بـا  بـار  هفـت  تـا  ترتيب همين به و كنيدمي استفاده آن از دوم بار سپس و كنيدمي

 داردبرمـي  را سنگ همين و آيدمي ديگري شخص سپس و دهي؛مي انجام را رمي سنگ
 هـا  آن بـه  دقـت  بـا  اگـر  كـه  بـود  علـت  سه اينها! آري. كندمي استفاده آن از بار هفت و

 :رسندمي نظر به استدالل قابل غير و بيمار و عليل همگي شود نگريسته
 كـه  اينهـايي ). فـرع  حكـم  بـه  برسـد  چه( هستيم اصل حكم منع به قايل: اول عليلت
 ندارند اختيار در مدركي و دليل هيچ نيست مطهر اما است طاهر مستعمل آب: يندگو مي
 بـا  مگـر  كنـيم  خارج كنندگي پاك يعني، خود اصلي وصف از را آب كه نيست ممكن و

 و، كننـده  پاك هم است پاك هم واجب تطهار براي مستعمل آب بنابراين، شرعي دليل
 .است منتفي نيز) مقيس( فرع حكم پس، شد منتفي) عليه مقيس( اصل حكم كه حاال



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1340 
  

 الفـارق مـع  قياسي، شده آزاد يبرده بر شده پرتاب هايسنگ كردن قياس: دوم تعليل
 الًاصـ  و نيست برده ديگر و است آزاد بعد به آن از، شود آزاد ايبرده هرگاه چون، است
 بـه  همچنان استعمال و پرتاب از پس كه سنگ برخالف، بود نخواهد آزادي و عتق محل
. داد نخواهـد  دسـت  از را رمـي  جـواز  صـالحيت  و مانـد  خواهد باقي خود بودن سنگ

 آيـد مـي  در بردگـي  به شرعي علتي، بنابر ديگر بار و شودمي آزاد كه ايبرده اگر بنابراين
 .شود كرده زادآ دوم بار براي كه است جايز

 سـنگ  يـك  بـه  حجـاج  كـه  شودمي اين مستلزم امر اين جواز، يندگو مي: سوم تعليل
 در چيـزي  چنين ولي، ندارد اشكالي باشد ممكن چيزي چنين اگر: ييمگو مي. كنند بسنده
نمي روي سنگ يك آن به كس هيچ سنگ بودن فراوان وجود با و نيست امكان يحيطه
 .آورد
 بـه  تـواني مـي  بيفتد زمين به است تو دست در سنگي هرگاه كه است رهگذر اين از
 از ديگـر  كسي، گمانت به چه، نمايي پرتاب و برداري ديگر هايسنگ يا سنگ آن جاي

 .خير يا و كرده استفاده آن
 ).2/278( اسالمي فتاواي – عثيمين ابن شيخ

 جمرات رمي قضاي و ادا اوقات] 63[

 است؟ زماني چه در مراتج رمي قضاي و ادا انتهاي مدت س:

 و رسـد مـي  پايـان  بـه  يازدهم روز فجر طلوع با، عيد روز در، عقبه يجمره رمي ج:
 در عقبـه  يجمـره  رمي اما. است عيد شب پاياني قسمت از ضعيف افراد براي آن شروع

 فجـر  طلـوع  با و آغاز آفتاب زوال با كه است ديگر يجمره دو رمي همچون تشريق ايام
 آفتـاب  غـروب  هنگـام  به كه، تشريق ايام روز آخر در مگر رسد؛مي پايان به بعدي شب
 كـه  آن مگـر  اسـت؛  شب از بهتر، روز در رمي وجود اين با. رسدمي اتمام به روز همان

 افتـادن  خطـر  بـه  ترس، حجاج از برخي باكيبي و حد از بيش شلوغي علت به شخص
 را جمـرات رمـي ، شـب  در نـد توامي شخص شرايطي همچنين در، باشد داشته را جانش
. نـدارد  اشـكالي  هـم  باز دكن مير شب در خطر و ترس بدون اگر كه اين كما، دهد انجام
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 ايـن  نيـاز  صـورت  در جز به شب در و است افضل و بهتر روز در رمي حال هر به ولي
 انجـام  بعد روز فجر طلوع از پس كه شودمي زماني، رمي قضاي اما و. نگيرد انجام عمل
 .بگيرد

 ).2/20( الدعوة كتاب – عثيمين ابن خيش

 سيزدهم روز تا جمرات رمي تأخير حكم] 64[

 اگـر  و نمودرمي تشريق ايام روز آخرين در باره يك را جمرات همه توانمي آيا س:
 بگيرد؟ انجام زماني چه و چگونه رمي بفرماييد است جايز

 سـنت  و روش قطبـ  كـه  اسـت  ايـن  مسلمان هر براي شرعي حكم زمينه اين در ج:
هصلَّى  هللا رسول لَّى  پيامبر كـه  گونـه  آن برسـاند  انجام به را رمي علَيه وآله وسلَّم اللـَّ صـ

ه  هفـت  بـا  عيـد  روز در بنابراين نمود؛ جمرات رمي الوداع حجة در علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
 روز در سـپس ، بگويـد  كبيـر ت سنگي هر پرتاب با و بپردازد عقبه يجمره رمي به سنگ

 جمـره  هر يعني .يدنما مير سنگ هفت با آفتاب زوال از بعد را گانه سه جمرات يازدهم
 را رمـي . بگويـد  تكبيـر  هـا سنگ از كدام هر رمي با و كندرمي سنگ هفت با جداگانه را

 و ميـاني  يجمـره  نوبت سپس، نمود آغاز است خيف مسجد نزديك كه ايجمره از بايد
 جمره سه هر دوازدهم روز در سپس، دارد قرار مكه نزديك كه است عقبه يجمره آنگاه

 و يـازدهم  روز در نـده كن مـي ر. نمايـد رمـي  يـازدهم  روز همچـون  آفتاب زوال از بعد را
لَّى  پيامبر از پيـروي  بـا  .بايسـتد  مقداري وسطي و اولي يجمره رمي از پس دوازدهم صـ

ه  و نمـوده  بلنـد  را دستانش، داده قرار خود چپ سمت در را جمره، علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
 راسـت  سـمت  در را جمره و بايستد مقداري دوم يجمره رمي از بعد همچنين. كند دعا

 .كند دعا و نموده بلند را دستانش و داده قرار خود
 ايسـتادني  و كـردن  دعا، است عقبه يجمره همان كه سوم يجمره رمي هنگام در اما

 شـب  و بماند مني در تواندمي خواست اگر و برود مكه به خواست اگر و نيست كار در
رمي زوال از بعد سيزدهم روز در را گانه سه جمرات و بگذراند جا همان در را سيزدهم
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 كـه  روشـي . اسـت  كـرده  را كار اين دوازدهم و يازدهم روزهاي در كه گونه همان، كند

هصلَّى  اهللا رسول سنت و بوده افضل گفتيم  .است علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
 را همـه  و انداخت تأخير به را دوازدهم و يازدهم روزهاي رمي، شخص چنانچه اگر

 مخـالف  شخصي چنين اما ؛است جايز، داد انجام زوال از بعد سيزدهم روز در ترتيب به
 ترتيبي صورت به ار رمي كه است الزم او بر اوضاعي چنين در. شودمي شمرده بر سنت
 سـپس ، بدهد انجام گانه سه جمرات ترتيب به را يازدهم روزهاي رمي ابتدا بدهد؛ انجام

 اين كما، بدهد انجام را سيزدهم سپس و يازدهم روزهاي رمي ترتيب همين به و برگردد
 .اندگفته وضوح به را مطلب همين علما از بسياري كه

 ).4/168( .)الفتاوي( الدعوة كتاب – باز ابن شيخ

 تشريق ايام در جده سوي به حجاج خروج حكم] 65[

 خـارج  جـده  سـوي  بـه  مكه از حج اعمال اتمام از قبل عذري بنابر، حجاج اگر س:
 بـه  عـودت  قصـد  كه اين به علم با! است؟ الزم وداع طواف خروج اين براي آيا، بشوند

 .دارند را مكه
 امـا  بدهند؛ انجام را وداع طواف كه است الزم اندنموده كامل را جمرات رمي اگر ج:

 الزم هـا  آن بـر  وداع شـوند  خـارج  حجاج كوچ از قبل و دوازدهم يا يازدهم روز در اگر
 .شوند خارج وداع بدون نبايد كردند خروج قصد، رمي اتمام از بعد اگر ليكن. نيست

 ).4/157( ).الفتاوي( الدعوة كتاب – باز ابن شيخ

 دهدمي ترك را حج واجبات از برخي، آگاهينا روي از كه كسي حكم] 66[

 و مزدلفـه  در گـذراني  شـب  و تعجيـل  گمـان  بـه  را دوازدهم روز رمي شخصي س:
 حـج  حكـم  دهد؛مي ترك حج احكام به نسبت ناآشنايي و جهل سبب به را وداع طواف

 چيست؟ شخص اين
 در بلكـه ، اسـت  نـداده  ترك را حج اركان از ركني وي زيرا است؛ درست او حج ج:
 :است نموده ترك را حج واجبات از واجب سه اينجا
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 .دوازدهم شب در مني در گذراني شب: اول واجب*
 .دوازدهم روز در جمرات رمي: دوم واجب*
 .وداع طواف: سوم واجب*
 و نموده ذبح مكه در را آن بايد كه آيدمي الزم دم واجب ترك براي، علما نزد در و

 واجب را دم مني در شب يك در مبيت ترك ليكن د؛كن تقسيم فقرا بين در را گوشتش
 اين كه اشتباهي اين بر را خود حجاج برادران دارم دوست رهگذر اين از. كندنمي

 في تَعجلَ فَمنْ[يآيه از، حاجيان از بسياري چون سازم؛ آگاه شده مرتكب ما دوست
  را مذكور روز دو و نموده برداشت را يازدهم روز در خروج] 203] [بقره:يومينِ

 بلكه، نيست طور اين مسئله كه آن حال، اندفهميده ذوالحجه يازدهم و عيد روزهاي
 .اندفهميده اشتباه را آيه اينها

 ﴿ :است فرموده تعالى اهللا                       

               ﴾ :۲۰۳[البقرة[ 

 عبـادت ( كسي اگر و كنيد ياد را اهللا) التشريق ايام روز سه( مشخصي روزهاي در و«
 و( نيسـت  او بـر  گنـاهي ، نمايـد  شتاب و دهد انجام التشريق ايام روز دو در را روز سه

 .»)نباشد جمرات رمي براي سيزدهم روز در كه نيست مانعي
) الحجـه ذي( يازدهم آن روز اولين كه، التشريق ايام روز سه: از عبارتند، مشخص ايام

﴿ يآيـه  مفهـوم  پس. است          ﴾  :و يـازدهم  روزهـاي  ]٢٠٣[البقـرة 

 بـه  را آيـه  مفهوم انسان كه است الزم بنابراين. يازدهم و عيد روزهاي نه، است دوازدهم
 .نشود واقع باهاشت در تا بداند درستي

 ).18( ص. عمره و حج فتاواي – عثيمين ابن شيخ

 وداع طواف براي دوباره كه اراده اين به، وداع طواف بدون مكه از حاجي خروج] 67[
 گرددمي باز مكه به
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، وداع طواف بجز و آمديم حج به گذشته سال در، هستيم جده شهر ساكنان از ما س:
 و نمـوديم  موكـول  حجـه ذي آخر براي را وداع طواف ماا، داديم انجام را مناسك يبقيه
 صـحيح  حجمان آيا، داديم انجام را وداع طواف و برگشتيم مكه به ازدحام كاهش از پس

 است؟
 حجـش  بينـدازد  تأخير به ديگري وقت به را وداع طواف و كند حج انسان هرگاه ج:
 وداع طـواف  مكـه  زا خروج هنگام به كه است الزم او بر و است اشكال بدون و صحيح

، باشـد ... و مدينـه ، طـايف ، جده امثال، مكه غير ساكنان از اگر كننده حج بدهد؛ انجام را
 طـواف  در كـه  گفت بايد البته، وداع طواف شوط هفت از بعد مگر ندارد خروج ياجازه
 نـزد  نمـوده  تـرك  را مكـه  وداع طواف بدون شخص چنانچه و. ندارد وجود سعي، وداع

 در را گوشـتش  و نموده ذبح مكه در را آن بايد كه شودمي واجب دم او بر علما جمهور
 ايـن  و، شـود مـي  اشكال بدون و صحيح او حج و نمايد توزيع مستمندان و راناناد ميان
 .است علم اهل جمهور رأي

 ابـن  از و اسـت  واجـب  عبادتي، اقوال ترينصحيح طبق وداع طواف: كه اين خالصه

هرضي  عباس قْ «: انـد گفته ايشان كه است روايت نْهع اللـَّ ِ لْـريُ ـيَهُ فَ ـكاً أوْ نَسِ كَ نُسُ ـرَ ـنْ تَ مَ

اً  مَ  )1054F1(»دَ

 ».كند ذبح حيواني بايد كند فراموش يا دهد ترك را حج واجبات از واجبي كس هر«
 كـه  اسـت  واجـب  او بـر  دهـد مي ترك عمداً را نُسك يك حاجي كه اين به توجه با

 برگشـت  و. كند تقسيم مستمندان و راناناد بين در را آن و دهنمو ذبح مكه در را حيواني
مـي  علمـا  آراي يگزيـده ، رأي اين. گرداندنمي ساقط او از را فديه اين مكه به او مجدد
 .است ارجح من نزد و باشد

 .)126( ص زيارت و عمره، حج احكام به متعلق فتاواي – باز ابن شيخ

                                                            
 الســنن« در بيهقــي و) 39 ،37(  2/244 »الســنن« در دارقطنــي ،)940 ،890(  419 ،1/397 »مالــك موطــا« -1

 .)9606 ،9470 ،8707(  »الكبري
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 مسجدالحرام در بيگانه زنان به كردن نگاه حكم] 68[

 حـالي  در شـود؟ مي مؤاخذه حرم در زنان سوي به كردن نگاه خاطر به انسان آيا س:
نگاه جذب موجب زنان كه اين به علم با، است چرانيچشم و شهوت بدون نگاه اين كه

 هستند؟ مردان هاي
 برخي چون، است بزرگ مشكلي، مكان اين در زنان مشكل كه است اين واقعيت ج:

 را خـود  ايبگونـه ، يابندمي حضور است خضوع و عبادت مكان كه حرم به كه زناني از
 دچـار  نيـز  را نـدارد  وجـود  ها آن در فريفتگي امكان كه افرادي حتي كه دهندمي آرايش

 شودمي ظاهر جمعيت ميان در و زده خوشبو را خودش زن كه بينيمي. كنندمي فريفتگي
 امـاكن  در كـار  ايـن . دارد را مـردان  با بازي عشق قصد كه شودمي معلوم حركاتش از و

 از دسـته  اين به من نصيحت!!. مسجدالحرام به برسد چه است زشت و منكر امري ديگر
 انجام از آن در و آوريد بجاي را اهللابيت عزت و حرمت، بترسيد اهللا از: است چنين زنان

 .  بپرهيزيد معصيت
 توان حد تا و كنند نصيحت را او يدبا شكلي و سر چنين با زني يمشاهده با مردان

 وجود اين با ليكن. بگذارند جريان در را امر مسئولين و دارند باز عملش از را او

﴿ :بگيرد فرو را خود چشمان زنان ديدن هنگام به تواندمي تا مرد: معتقديم  

                   ﴾] :۳۰النور[ 

 و گيرنـد  فـرو ) بيگانـه  زنان به نگاه از( را خود چشمان: بگو مؤمنان به -پيامبر اي-«
 .»نمايند حفاظت) گناه و زنا از( را خود هايشرمگاه
 نـامحرم  زنان به نگاه از را خود چشمان توانندمي تا كه است واجب مردان براي پس

 آنـان  بـه  خوشـگذراني  و التـذاذ  يانگيزه آنان يمشاهده هنگام اگر خصوصاً، ببندند فرو
 در مردم البته. شودمي بيشتر هاچشم گرفتن فرو وجوب صورت اين در كه، بدهد دست

 .دارند مختلفي ساليق و طبايع زمينه اين
 ).36( ص – زن و خانواده فتاواي – عثيمين ابن شيخ
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 عمره و حج در ناجايز و لهو آالت از استفاده حكم] 69[

 رد؟دا ميحك چه عمره و حج در خود با ناجايز و لهو التآ بردن س:

 معصيت آن استعمال و عمره يا حج به لهو ابزار و التآ بردن كه نيست شكي ج:
 پوشيدن از پس شخص اگر و. شودمي كبيره گناه به منجر معصيت بر اصرار و است
 تعالى اهللا چون شود؛مي شديدتر و بيشتر گناهش، كند استفاده آالت اين از احرام لباس

﴿ :است فرموده                     ﴾

 ]۱۹۷[البقرة: 
 حج...) و تلبيه و احرام با -ذيحجه و قعدهذي، شوال – ماهها اين در( كه كسي پس«

و نافرمـاني و جـدال در    بدانيد كه) آميزش جنسي و گناه(، گردانيد واجب خويش بر را
 .»اثناي حج روا نيست

 تحـريم  را ها آن تعالى اهللا كه چيزهايي تمام از كه است واجب مسلمان انسان بر پس
 و زمـان  هر در بلكه، نيست حج به رفتن مخصوص آالت اين تحريم و كند پرهيز نموده
 .هستند حرام مكاني

 ).4( ص. مكي فتاواي – عثيمين ابن شيخ

 است كعبه مسجد مخصوص نماز ثواب بودن رابرب چند] 70[

 كعبـه  مسـجد  مخصوص مسجدالحرام در خواندن نماز ثواب بودن برابر چند آيا س:
 شود؟مي شامل را حرم تمام يا است
مخصوص مسجدي است كه كعبـه  ، چند برابر بودن ثواب نماز در مسجد الحرام ج: 

 د.شو ميدر آن قرار دارد و تمام حرم را شامل ن

 اللَّه رضياز ميمونه ، )باب فضل الصالة بمسجد مكة و املدينة(، لم در صحيح خودمس

ـه يد: از رسول اهللا صلَّى گو ميد كه كن ميروايت  عنْها لَّم شـنيدم كـه       اللـَّ سـو ه آلـو ه لَيـع

ة فِيهِ [فرمودند:  الَ نْ  -أي: املسجد النبوي  –صَ ل مِ ـأَفْضَ ة فِيامَ سِ الْ الَ نْ ف صَ اهُ مِ ـوَ د الْ اجِ سَ مَ
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د  جِ سْ ـإِالَّ مَ بَةالْ عْ هيك نماز در مسجد النبي صلَّى « ]كَ علَيه وآله وسلَّم از هزار نماز در  اللـَّ

   )1055F1(»مساجد ديگر افضل است؛ مگر مسجد كعبه
قول راجح در اين مورد همين است و ظاهر كالم اصحاب ما از فقهاي حنابله همـين  

ط آل  1ج، 600ص( »الفـروع «گونه كه صاحب كتاب الفروع گفته است. در است. همان 
خـود  ، يد: ظاهر كالم فقهاي حنابله اين است كـه منظـور از مسـجد الحـرام    گو ميثاني) 

 پايان گفتار فقهاي حنابله)( مسجد است.
مسجدي است كه كعبـه در آن  ، بايد دانست كه منظور از مسجد الحرام به طور مطلق

   به دليل گفتار الهي: قرار دارد.

﴿                ﴾ :۱۹۱[البقرة[  

جنگ نكنيد! مگر اينكه در آن جـا  ، در منطقه حرم)( در نزد مسجد الحرام، ها آنو با «
 .»با شما بجنگند

﴿                  ﴾ :۱۹[التوبة[  

   »؟...و آباد ساختن مسجد الحرام را، سيراب كردن حجاج قرار داده ايد آيا«

﴿       ﴾ :شوند!ننزديك مسجد الحرام « ]۲۸[التوبة« 

﴿      ﴾ :۲۵[الفتح[  

 ي حرم باز نداشتند. و از محدوده »زيارت) مسجد الحرام بازداشتند( و شما را از«

هرسول اهللا صلَّى  : « د:فرماي ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ دَ اجِ سَ ةِ مَ ثَ الُ إِالَّ إِىلَ ثَالَ حَ دُّ الرِّ الَ تُشَ

دِ  جِ سْ ـمَ امِ ْ الْ رَ ا، حَ ذَ ي هَ دِ جِ سْ مَ ـوَ ، وَ دِ الْ جِ سْ ـامَ   )1056F2(»أَقْىصَ لْ

مسجد النبـي و مسـجد   ، بار سفر نبنديد؛ مگر براي زيارت سه مسجد: مسجد الحرام[
 االقصي]

                                                            
 )1396مسلم  ( -1
 )1397) مسلم  (1188بخاري  ( -2
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بنابراين اگر شخصي به طرف مسجد الشعب يا مسجد الجودريه يا مسجد خيـف يـا   
بنا به حديث نبوي ، بار سفر ببندد، يكي ديگر از مساجدي كه در محدوده ي حرم هستند

بـه مسـجد كعبـه    ، دارد؛ پس مادامي كه شد رحال و سفر براي زيـارت چنين اجازه اي ن
چند برابر بودن ثواب نماز هم فقط مخصوص مسجد كعبه است؛ امـا بايـد   ، خاص است

از نماز در خارج از محدوده ي حرم افضـل اسـت.   ، دانست كه نماز در محدوده ي حرم
 واب در خود حرم نيست.منتهي ثواب نماز در خارج از محدوده ي حرم به اندازه ي ث

تمام محدوده ي حرم را شامل ، قول دوم اين است كه چند برابر بودن ثواب نماز

﴿ د. استدالل اين گروه از علما از كالم الهي است كه فرموده:شو مي      

               ﴾۲۸وبة: [الت[ 

 »نزديك مسجد الحرام شوند!، پس نبايد بعد از امسال ؛مشركان ناپاكند«

﴿ د:فرماي ميو نيز گفتار پروردگار كه           

           ﴾ :۱[اإلسراء[ 

ه صلَّى روايت شده است كه رسول اهللا ي     اللـَّ ضـاز خانـه ام هـاني ر لَّم سـو هآلو هلَيع 
ه هيند كه رسول اهللا صلَّى نما ميعنْها به اسراء برده شد. استدالل  اللـَّ لَّم   اللـَّ سـو هآلو هلَيع

حلّ) مقيم بودند و نماز را در محدوده ي ( در سفر حديبيه در محدوده ي خارج از حرم
(م اقامه مي كردند.حر

1057F

1( 
 تعـالى سوره ي توبه كافي نيسـت؛ زيـرا اهللا    28اما استدالل اين دسته از علما از آيه  

فرمـوده كـه مشـركين بـه مسـجد       تعالىيقْرَبوا] و نفرمود: [فال يدخلوا]. اهللا  فرموده: [فَلَا
 الحرام نزديك نشوند و نفرموده كه داخل نشوند.

مسجد كعبه است كه مشركين از نزديك شـدن  ، رام در آيهبنابراين مراد از مسجد الح
به آن منع شده اند و حتي حق نزديك شدن به آن را ندارند. به ايـن صـورت در حـدود    

هم نزديك نشوند. چنانچه منظور از مسجد الحـرام در آيـه   ، حرم كه در جوار كعبه است
                                                            

 )2723،2731بخاري  ( -1
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ند. و شـد  ميايد منع مشركين از نزديك شدن به حدود حرم ب، تمام سرزمين حرم مي بود
 حد فاصلي مي بود كه اجازه نزديك شدن به آن را نداشتند. ، بين مشركين و حدود حرم

مسجد كعبه است. مشركين نبايد به ، يريم كه مراد از مسجد الحرامگ ميبنابراين نتيجه 
 آن داخل شوند و از محدوده ي حرم فاصله بگيرند تا به مسجد كعبه نزديك نشوند.

، د آيه اول سوره ي اسراء بايد گفت: منظـور از مسـجد الحـرام در ايـن آيـه     در مور 
لَّى    مسجد كعبه است؛ زيرا روايت صحيح اين است كه رسـول اهللا صـ ـه ه    اللـَّ آلـو ه لَيـع

ه نه از منزل اُم هاني رضي، وسلَّم از محل حجر به اسراء برده شد  .عنْها اللـَّ
   )465( –) ف 20/164( ع فتاوي و رسائلمجمو –شيخ ابن عثيمين 

 شوند؟مي برابر چند مكه در گناهان آيا] 71[

  است؟ صورتي چه به آن كيفيتشوند؟مي محسوب برابر چند مكه در گناهان آيا س:

 به است؛ نظر مد كيفيت بلكه، نيست مطرح كميت مكه در گناهان شدن برابر چند ج:
، كيفيت افزايش اين دليل و است تردردناك و شديدتر آن مجازات و عذاب كه معني اين

 ﴿ :است تعالى اهللا يفرموده، ندشو مياز لحاظ كميت چند برابر ن ها آنكه   

                                     ﴾

  ]۱۶۰[األنعام: 
 كـس  هـر  و، دارد برابر ده] كم دست مضاعف پاداش[ دهد انجام نيكي كار كس هر«

 و شـود نمـي  مجازات آن همانند جز] يتعال اهللا داد و عدل سبب به[، كند بدي كار كه

 .»رددگمين ستم و ظلم ايشان به
 اهللا كه گونه همان و است شده واقع انعام ي سوره در كه است مكي آيات از آيه اين

 ﴿ :رمايدفيم تعالى                 

                            

  ﴾ :۲۵[احلج[  
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 و] اسـت  اسـالم  دين كه[ اهللا راه از] را مردمان[ و نداهورزيد كفر كه كساني بيگمان«

 از اعـم ، مردمان يههم براي را آن ما و رنددا مي باز مسجدالحرام] به ورود[ از را مؤمنان
 حرم[ يكسان، ندشو مي وارد بدان ديگر نقاط از يا و ندكن مي زندگي جا آن در كه كساني

 خـالف  مرتكـب  سـرزمين  آن در ظلم به توسل با كه كساني همچنين و، ايم نموده] امن
 .»چشانيم مي بديشان دردناكي عذاب، ردندگمي

 مرتكب مكه در فرد كه گناهي يهشكنج و عذاب درد: كه دشو مي استنباط آيه اين از
 كـالم  ايـن  در و، شـود  مرتكب آن خارج در كه است گناهي عذاب از شديدتر، دشو مي

 .ندشو مي گناه مرتكب مكه در كه است كساني براي يمهم هشدار
 )468ف -20/169( ورسائل فتاوي مجموع، عثيمين ابن شيخ

 است؟ مكه اهل ضرر به يا نفع به كه احكامي] 72[

 رنگهـدا  و حافظ تعالي اهللا كه -مكه مقيم افراد و ساكنان پاداش و اجر: يندگو مي س:
 است؟ درست اين آيا، است مكه غير در گزارانعبادت پاداش مانند -!باد آن

 اين ساكن كه كسي اما، است زمين ينقطه بهترين مكرمه مكه كه نيست شكي ج:

 ﴿ :ديفرمامي عليه السالم ابراهيم قول از تعالى اهللا .ندارد خاصي تقدس باشد مكان

                          

                              

 ﴾ :۱۲۶[البقرة[  

 گونـاگون  هايميوه از را آن اهل و، گردان اماني و امن شهر را] سرزمين[ينا! اهللا اي«
 در ولـي ، پـذيرفتم  را تـو  دعاي: [گفت] پاسخ در اهللا[ گردان مندشانبهره و رسان روزي

بهـره ] دنيا خيرات و ثمرات از[ كوتاهي مدت، ورزد كفر كه كسي و] دنيا كوتاه عمر اين
 گونـه  اين[ و سازممي گرفتار آتش عذاب به] رستاخيز روز[ را او سپس و گردانممي مند

 .»است بدي سرنوشتي و سرانجام چه را] افراد
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 زمـان  در مكـه  سـاكنان . دارنـد  سكونت آن در هم مشركان و كافران، آيه اين بيان به
هصلَّى  اهللارسول بعثت  كـذيب ت و دادند قرار آزار و اذيت مورد را ايشان، علَيه وسلَّم اللـَّ

 اهللا رسـول  لـذا ، دادنـد مـي  شـكنجه  آوردندمي ايمان ايشان به كه را كساني حتي كردند؛
هصلَّى   و ابوجهل: مانند كفر سران و نمودند هجرت شهر اين از مؤمنان و علَيه وسلَّم اللـَّ

 جامان ياهشايست كار مكه كنان سا از كس هر بيترت نيا به. ماندند باقي جاآن در ابولهب
 آن گنـاه  دهـد  انجـام  ناشايسـتي  كـار  اگر نيز و دهدمي بيشتري اجر او به تعالىاهللا، دهد

 .است بزرگتر

﴿ :فرمايدمي تعالى اهللا                ﴾ :احلج]

۲۵[ 
 عـذاب ، ردنـد گمـي  خـالف  مرتكـب  سـرزمين  آن در ظلـم  بـه  توسل با كه كساني«

 .  »چشانيممي بديشان دردناكي
 داشـته  مكـه  در را محرمـات  و گنـاه  ارتكـاب  قصد كس هر: كه هميمفيم آيه اين از
 گنـاه  نيـت  بـا  او كـه  چرا، است عذاب و شكنجه سزاوار، قصدش همين خاطر به، باشد

 .است شكسته را الهي امن حرم حرمت
 )3/1414/( تاريخ در جبرين ابن شيخ يامضا با فتواي



 

 

 

 

 :چهارم فصل
 ديگران جاي به حج اداي



 

 ديگران از نمايندگي به حج اداي شرايط و حكم] 73[

 و اسـت؟  جايز ديگران از وكالت و نمايندگي به اموري چه اداي حج مناسك در س:
 دارد؟ جواز ديگران جاي به حج اداي زماني چه

 بـه  حـج  اداي از فردي يا تاس كرده فوت كه مسلماني جاي به عمره و حج اداي ج:
. اسـت  جـايز ، نيست آن يبهبود به اميدي كه بيماري يا، است ناتوان سن بودن باال دليل

، نيسـت  كـار  ايـن  به قادر خودش كه كسي طرف از جمرات رمي در نمايندگي همچنين
 همانحاجيانِ از نماينده كه آن به مشروط دارد؛ جواز، مسن فرد يا ماريب زن، كودك مانند
 .باشد داده انجام را جمرات رمي خودش و بوده سال

 وسلم وصحبه وآله محمد ناينب يعل اهللا يصل و، قيالتوف باهللا و
 )11/76( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن يفتاوا

 است بهتر، مستحبي حج براي وكالت از، نكرده حج كه كسي به كمك] 74[

 پـاداش  كند تأمين است نكرده ادا ،حج كه را فردي ينفقه و مخارج كه كسي آيا س:
 كند؟مي دريافت را كامل
 حـج  مناسـك  انجـام  بـراي  خـود  از نمايندگي به را گريد كسي اي است بهتر اين آيا 

 .بگمارد
 فرضـي  حج پاداش: يعني، داشت خواهد حاجي اجر مانند اجري -شاءاهللا ان -بله ج:

 .  رسدمي او به

هصلَّى  اهللا رسول نْ [ :فرمايدمي وسلَّمعلَيه  اللـَّ زَ  مَ هَّ ا جَ يً ازِ دْ  غَ قَ ا فَ زَ    )1058F1(]غَ

 ).است كرده جهاد خود كه گويي، كند زيتجه را مجاهدي كه كسي(
 بگـذارد  حـج  كـه  منظـور  اين به فقير به مال بخشيدن لذا، است جهاد نوعي نيز حج 
، كنـد  ادا مسـتحبي  حج او جاي به كه بدهد شخصي به را خود پول كه است اين از بهتر

 .شوديم ادا نيز او مسلمان برادر حج يفريضه صورت اين در چون
 )127س)21/108( رسائل و فتاوي مجموع، عثيمين ابن شيخ

                                                            
 )1895(  مسلم و ،)2843(  بخاري -1
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 حج مناسك از بعضي انجام در نيابت حكم] 75[

 چيست؟ حج مناسك از بعضي انجام در نيابت حكم س:

 بـراي  را فـردي  انسـان : كه معناست اين به حج مناسك از يبعض انجام در نيابت ج:
 يـا  نمايد طواف او جاي به كه اين مانند. بگمارد خود جاي به حج اعمال از برخي انجام
 را جمـره  رمـي  و بمانـد  مني در شب، كند وقوف عرفه در يا كند مروه و صفا بين سعي
 انسـان  بـراي  كـه  اسـت  اين راجح قول اما قبيل؛ اين از ديگر جزئي اعمال و دهد انجام
 نائـب  عنـوان  بـه  عمـره  و حـج  اعمال از بخشي يا يكي اداي براي را كسي يستن جايز

 انسان وقتي كه است اين عمره و حج هايويژگي از كه چرا. نفل اي فرض از اعم رد؛يبگ
عمـره  يا حج اگر حتي شودمي فرض او براي آن انجام بست احرام دو اين از يكي براي

 .باشد مستحبي ي

﴿ :ديمافريم يتعال اهللا رايز                    

         ﴾ :۱۹۷[البقرة[  

] ذوالحجـه  و ذوالقعـده ، شوال از: عبارتند كه[ پذيردمي انجام معيني هايماه در حج«
آميزش جنسي و گناه و نافرماني و جـدال  بدانيد كه) (، گردانيد واجب خويش بر را حج

 .»در اثناي حج روا نيست

 ﴿ :نزول از قبل: يعني است شده نازل حج شدن فرض از قبل آيه اين    

              ﴾:۹۷ [آل عمران[ 

 رفـتن  بـراي ] بدني و اليم[ توانايي كه كساني بر است الهي واجب، خانه اين حج و«
 »دارند را جاآن به

 انجـام ، عمـره  يا حج براي احرام بستن با كه دارد داللت موضوع اين به آيه محتواي 
 .گرددمي فرض آن انجام، عمل شروع با واقع در. شودمي فرض شخص بر آن
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 ﴿ :فرمايدمي تعالى اهللا                  

 ﴾ :۲۹[احلج[  

 بـه  و، سـازند  برطـرف  خـود  از را] كثافـات  و چـرك  و[ هـا آلودگي بايد آن از بعد«
 .»نمايند طواف را اهللا گرامي و قديمي خانه و كنند وفا خويش نذرهاي

 درسـت  ترتيـب  اين با. گرداندمي نذري چيز مانند را آن، حج شروع آيه اين بيان به 
 سـنت  در و بگمـارد  حج اعمال از برخي يا يكي انجام براي را شخصي، انسان كه نيست

 رمـي ، كودكـان  جـاي  بـه  اصحاب كه اين بجز، ندارد وجود نيابت نوع اين از چيزي هم
   .دادندمي انجام را جمرات

 اي :گفـت  گرفـت  حـج  انجـام  به تصميم كه زماني عنها اهللا يرض سلمهام همچنين  
هصلَّى  اهللا رسول ـه صلَّى  اهللا رسول بيمارم و دارم حج اداي قصد من علَيه وسلَّم اللـَّ  اللـَّ

لَّمسو هلَينْ  طُويفِ [ :فرمود ع اءِ  مِ رَ أَنْتِ  النَّاسِ  وَ اكِبَةٌ  وَ  كـه  حـالي  در و مـردم  سـر  پشت« ]رَ

(».كن طواف هستي سواره
1059F

1( 
 .ندارد جواز حج اعمال در نمايندگي كه اين به دارد اشاره حديث اين

 )199س21/160ورسائل فتاوي مجموع، عثيمين ابن شيخ

 حج در نيابت آداب] 76[

 آيـا ... آورد بجـاي  حـج  ديگـر  كسـي  جاي به كه دادند پول مقداري شخصي به س:
 بـه  فـرد ، نبـود  پول اين اگر كه اين به توجه با كند؟ دريافت را مبلغ آن كه است درست
 .كردنمي را حج انجام قصد نامساعد رايطش خاطر
 فـرد  كـه  زماني بويژه، ندارد ايرادي، بگذارد حج آن با كه بدهند پول كسي به اگر ج:

 .باشد داشته هم خيري قصد كار اين با

                                                            
 ).1276(  مسلم، و) 1633(  بخاري -1
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 هسـتند  كسي دنبال مردم از بسياري امروزه كه چرا برادرش؛ نيت برآوردن قصد: اول
 .  كند ادا را حج است كرده فوت ها آن از كه فردي يا ها آن جاي به كه

 كـه  اسـت  اميد، باشد داشته را ياله مشاعر به رسيدن و تقوا قصد، مال آن با اگر: دوم
 .  گردد او حال شامل الهي رحمت مكان اين در

 بـه  تعـالي  اهللا، مقدس اماكن آن به او رفتن با كه نمايد اراده و باشد ياطلبه اگر: سوم
 در و هسـتند  خـوب  مـورد  سـه  هر اين كه. كند هدايت، واهدبخ را كس هر او يوسيله

 .ستين رادييا ها آن
 دليـل  همـين  به. است نموده ضرر بگذارد حج مال و پول خاطر به كسي چهچنان اما
(رحمه اهللا تيميه ابن االسالم شيخ

1060F

 آن ي وسـيله  بـه  تا بگيرد را مالي كه كسي: يدگو مي )1
 قيامـت  در بگـذارد  حج، مال آوردن بدست براي كه كسي اما، ندارد ايرادي، بگذارد حج
 را حجـي  كسـي  جـاي  به تا گيردمي مالي كه كسي براي پس، بردنمي حج آن از ياهبهر

 .كند حج مذكور نيات از يكي به است پسنديده دهد انجام
 )174س، 21/139رسائل و فتاوي مجموع، عثيمين ابن شيخ

 ندهز فرد جاي به حج اداي در نيابت حكم] 77[

 است؟ جايز حج در ،زنده انسان براي ابتين آيا س:

، نيسـت  شدنش خوب به اميدي كه يناتوان فرد جاي به فرض حج اداي در نيابت ج:
 كـه  ميتـي  از نيابت همچنين. دارد وجود موارد اين از نيز سنت در كه چرا ندارد؛ اشكالي
 حـج  قصد كه ياهزند انانس جاي به نيابت اما، است درست نيز، نكرده ادا را خود فرض

 مسـتحبي  عمـل  ايـن  انجـام  از عاجز فرد آن چه، نيست صحيح من نظر از دارد مستحبي
، دارد ضـرورت  عاجز فرد) يحت همه( براي فريضه انجام زيرا باشد؛ آن به قادر يا و بوده

 .ستين يضرورت مستحبي عمل انجام در اما

                                                            
 ةزياد و بنحوه ،)18-26/15(  »الفتاوي مجموع« -1
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 فرض حج تا شود داده فقير به زكات لپو از كه اندداده اجازه علما از برخي بنابراين 
 خـرج ، اسـت  فرض حج چون. ندهند او به زكات پول از نفلي حج براي اما دهد؛ انجام
 اداي بـراي  نائـب  گـرفتن  بـه  نيازي لذا، مستحبي برخالف، است يالزام آن راه در كردن
 تا هدد انجام را آن فرد خود بايد يا كه است عبادتي حج رايز، ندارد وجود مستحبي حج
، خـوب  كه شد اين اگر كند؛مي عبادت را اهللا دارد كه كند حس و بگذارد تأثير قلبش در
 بـراي  را آن اسـت  بهتـر ، داشـت  اختيار در مالي اگر. نيست ديگري كار به نيازي گرنه و

 فـرض  اداي در را ديگـري  لهيوسـ نيبـد  چون كند؛ خرج، نگذارده فرضي حج كه كسي
 .كنديم ياري

 )185س 21/148( رسائل و فتاوي مجموع، مينعثي ابن شيخ

 كند حج ديگري جاي به حج يادا از قبل كه يفرد حكم] 78[

، گذاردمي حج ديگري جاي به كند ادا را حج خود كه اين از قبل كه كسي حكم س:
 شود؟مي ادا يك كدام طرف از حجي چنين و چيست؟

، اسـت  نكرده ادا را حج يفريضه هنوز و شده فرض وي بر حج كه شخصي اگر ج:
 طـرف  از حـج : ينـد گو مـي  علمـا . نيسـت  جـايز ، دهد انجام را حج ديگر كسي جاي به

 آن از) مـالي ( چيـزي  اگـر  و است كرده نيت او طرف از كه كسي نه شوديم ادا خودش
 عـدم  خـاطر  بـه  خودش اگر اما. برگرداند او به بايد، است گرفته حج انجام قبال در فرد

، نـدارد  ايـرادي  دهد؛ انجام را كار اين ديگري جاي به و نباشد حج اداي به قادر، توانايي
 بـه  را حـج  صورت اين در و نيست واجب او بر حج نباشد حج انجام به قادر اگر چون
 .شودمي ادا حج اين او از نيابت به و آورده جاي به ديگر فردي جاي

 180س-21/145رسائل و فتاوي مجموع، عثيمينابنشيخ

 جمرات يرم يبرا را مرد، زن گرفتن ليوك حكم] 79[

 شـلوغي  ترس از جمرات رمي انجام در، فرض حج در زني كه است صحيح آيا س:
 بكند؟ كار اين به اقدام خودش بايد يا، دهد نمايندگي كسي به، ازدحام و
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 كسـي  بـه  فـرض  حـج  در، زن جمـرات  رمـي  شـلوغي  هنگـام  در كه است جايز ج:
 يـا  ناتواني و ضعف، بيماري داليل از يكي به تواندمي اين و. بدهد را آن اداي نمايندگي
 هتك شلوغي آن در تا باشد حرمتش و آبرو حفظ و بارداري هنگام در جنين از مواظبت
 .نپذيرد صورت حرمتي

             وسلم وصحبه وآله محمد ناينب يعل اهللا يصل و، قيالتوف باهللا و
 )11/284( فتاا و علمي مباحث دايمي انجمن يفتاوا

 عبادات ديگر و طواف ثواب اهداي حكم] 80[

 لذا، است كرده وفات اقوامم يكي كه شدم خبر، بودم مكرمه يمكه در كه زماني س:
 دارد؟ جواز اين آيا، كردم طواف كعبه دور بار هفت او براي ثواب نيت به

 مسـلمانان  از كدام هر براي را ثوابش و كني طواف بار هفت كه است درست بله ج:
 فـرد  كه عملي هر: يعني. است احمد امام مذهب از مشهور قول اين ببخشي بخواهي كه

 عمـل  ايـن  ببخشـد  مـرده  يـا  زنده، مسلماني به را ثوابش و دهد انجام اهللا به قربت براي
 و نمـاز : مانند باشد محض يبدن عمل اين كه كندنمي فرقي، بود خواهد مفيد ها آن براي

 قرباني؛ مانند، باشد مالي هم و بدني هم كه اين يا صدقه؛: مانند، حضم مالي يا و طواف
 هـر  بـراي  و دهـد  انجـام  خودش براي را، كين اعمال انسان كه است بهتر بداند ديبا اما

 .كند خير دعاي خواهدمي كه كس

هصلَّى  اهللا رسول  ا[ :فرمايدمي علَيه وسلَّم اللـَّ اتَ  إِذَ ـ مَ قَ  انسانالْ نْهُ  طَعَ انْ هُ  عَ لُ مَ نْ  إِالَّ  عَ  مِ

ةٍ  ثَ نْ  إِالَّ  ثَالَ ةٍ  مِ قَ دَ ةٍ  صَ يَ ارِ لْمٍ  أَوْ  جَ عُ  عِ نْتَفَ دٍ  أَوْ  بِهِ  يُ لَ الِحٍ  وَ و صَ عُ دْ هُ  يَ  ] لَ

، جـاري  صـدقه : چيـز  سـه  از مگـر  شـوند؛ مي قطع اعمالش ميردمي انسان كه زماني«
(».كند) خير( دعاي او براي كه صالحي فرزند و شودمي گرفته بهره آن از كه علمي

1061F

1( 
 )2/27( -الدعوة كتاب، عثيمين ابن شيخ

 طواف ثواب اهداي حكم] 81[
                                                            

  »حديث حسن صحيح«قال: و) 1376(  ترمذي -1
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 گـاهي  چيست؟ ديگر شخص براي طواف پاداش و اجر اهداي و بخشيدن حكم س:
 يـد گو مـي  او به رودمي طواف براي كه بيندمي را ديگري، فردي كه افتدمي اتفاق اوقات

 اين آيا، دهدمي انجام او نيت به را طواف فرد آن و، كن طواف بار هفت نيز من جاي به
 است؟ صحيح
 طـواف  ديگري جاي به كس هيچ لذا نيست؛ صحيح نيابي صورت به كعبه طواف ج:

 ايـن  صـورت  ايـن  در كـه  بگذارد عمره يا و حج او جاي به كه صورتي در مگر كندنمي
 .گيردمي بر در را حج مناسك و اعمال تمام، نمايندگي و نيابت

 وسلم وصحبه وآله محمد ناينب يعل اهللا يصل و، قيالتوف باهللا و
 )11/23( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن يفتاوا



 

 

 

 

 :پنجم فصل
 عمره احكام از بعضي



 

 عمره حكم] 82[

 بـا  لطفاً، منفي يا باشد مثبت چه جواب است؟ واجب مكه اهل بر عمره انجام آيا س:
(تنعـيم  بـه  كـه  هست نيازي عمره اداي براي آيا و دهيد؟ توضيح سنت و قرآن از دليل

1062F

1( 
 خير؟ يا بروند
 چـه  و باشـد  مكـه  اهـل  چـه ، است واجب انسان بر بار يك اسالم دين در عمره ج:
 نكـرده  اسـتثناء  را خاصـي  گـروه  و( .اسـت  عـام  آن وجوب يادله كه چرا، ديگر جايي
 .)است
: ماننـد  حـلّ  از هسـتند  حـرم  در كه كساني: گفت بايد، عمره براي احرام يدرباره اما
(جعرانه يا تنعيم

1063F

 .بندندمي احرام ديگر جاهاي يا و )2
 وسلم وصحبه وآله محمد ناينب يعل اهللا يصل و، قيالتوف باهللا و

 )1/316( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن يفتاوا

 سال يك در عمره تكرار حكم] 83[

 رد؟اد ميحك چه سال يك در عمره تكرار س:

لَّى   اهللا رسـول  چون ندارد؛ ايرادي سال يك در عمره تكرار، صحيح قول طبق ج: صـ

ه ـ[: فرمايدمي علَيه وسلَّم اللـَّ ةُ الْ رَ مْ ـ إِىلَ  عُ ةِ الْ رَ مْ ةٌ  عُ ارَ فَّ امَ  ملَِا كَ يْنَهُ ـوَ  بَ جُّ الْ ــ حَ ورُ الْ ُ ربْ ـيْسَ  مَ ـهُ  لَ  لَ

اءٌ  زَ ـ إِالَّ  جَ نَّةُ الْ  ]  جَ

                                                            
 به آنجا از عمره مناسك مكه، فرسنگى دو به ،سرف و مكه بين ما ،كهم حرم بيرون است موضعى: تَنعيم -1

 جهـت  از نـاعم  كـوه  و راسـت  سـمت  از نعيم كوه كه گشته موسوم تنعيمه ب جهت بدين آيد، مى عمل
تنعيم امروزه مسـجد عائشـه اسـت. محـل احـرام       .گويند نعمان را وادى آن خود و است واقع آن شمال

ش عبدالرحمن به اجازه پيامبرصلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم از آن مكـان بـراي اداي    بستن عائشه كه همراه برادر
 ] مترجم[ عمره احرام بست

مكان احرام بستن پيامبرصلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم بعـد از     .است ئفاط و مكه بين محلي: نةالجعرا أو نةالجعرا -2
 سال هشتم بعد از فتح مكهبرگشت از غزوه حنين براي اداي عمره در 
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 پذيرفتـه  را آن اهللا كـه ( مقبـول  حـج  و اسـت  گناهان يكفاره ديگر يمرهع تا عمره«
(».ندارد بهشت جز پاداشي) باشد

1064F

1( 
   وسلم وصحبه وآله محمد ناينب يعل اهللا يصل و، قيالتوف باهللا و

 )1/33( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن يفتاو

 انهيماه عادت سبب به عمره گذاشتن ناتمام حكم] 84[

 نتوانـد  و شـود  آغاز شها آنيماه عادت سپس ببندد احرام عمره براي كه خانمي س:
 است؟ شده مترتب حكمي او بر آيا آمد بيرون احرام از لذا، دهد انجام را سعي و طواف

 رد؟دا ميحك چه باشد نيامده بيرون احرام از اگر
 و شود آغاز شها آنيماه عادت آن از بعد و ببندد احرام عمره براي كه خانمي هر ج:

 و دانسـت نمـي  را حكـم  اگر: دارد حالت چند آيد بيرون احرام از سعي و طواف از قبل
 و انـه يماه عـادت  اتمـام  از پس كه است واجب، بود نكرده همبستري او با نيز شوهرش

 احرام از و برساند پايان به سر موي كردن كوتاه و سعي، طواف با را خود يعمره، غسل
 .ندارد ياهجريم تصور اين در، آيد بيرون
، طـواف  بـا  را آن بايد اما است باطل شاهعمر، باشد شده همبستر شوهرش با اگر اما
 احرام كه جايي همان از را عمره اين قضاي نيز و برساند پايان به مو كردن كوتاه و سعي
 باشـد  ميش اگر.) كند قرباني و( بريزد خوني بايد نيز جريمه براي و آورد جاي به، بسته

 و باشـد  داشـته  سـن  بيشتر يا سال يك كه بزي يا و باشد بيشتر يا ماه شش آن عمر يدبا
 بيـرون  احرام از اگر و. نمايد توزيع فقرا ميان را آن گوشت و كند ذبح مكه در را آن بايد

 سرش موي از ياندك گرفتن با و كند كامل سعي و طواف با را خود يعمره، باشد نيامده
   .شودنمي باطل انهيماه عادت با عمره صورت هر در، آيد بيرون احرام از

   وسلم وصحبه وآله محمد ناينب يعل اهللا يصل و، قيالتوف باهللا و
 )1/323( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن يفتاو

                                                            
 ).1349(  مسلم و ،)1773(  بخاري -1
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 گذار عمره براي وداع طواف حكم] 85[

 بـه  سـفارش  مكـه  از شـدن  خارج هنگام، آمدندمي عمره براي كه را كساني من س:
 شـما  از نـدارد  وجود وداعي طواف كه شنيدم محضرتان از اما كردممي وداع طواف دايا

 .دهيد توضيح بيشتر را موضوع اين خواهشمنديم
، اسـت  واجـب  بازگشـت  هنگـام  رودمي اهللا بيت حج به كه كسي بر وداع طواف ج:

هرضي  عباس ابن زيرا  آخـرين  كـه  سـت ا شـده  داده دسـتور  مـردم  به: يدگو مي عنْه اللـَّ
 باشـند  شده ماهيانه عادت كه زناني براي عمل اين اما. باشد كعبه يخانه طواف عملشان
 اهللا رسـول ، گشـتند مـي  بـاز  طرف هر از مردم: يدگو مي نيز و )1065F1(.است شده داده تخفيف

هصلَّى  رنَّ  الَ [ :فرمودند علَيه وسلَّم اللـَّ نْفِ دٌ  يَ تَّى أَحَ ونَ  حَ كُ رُ  يَ هِ  آخِ دِ هْ ـبِ  عَ  ] بَيْتِ الْ

(».كند طواف را كعبه يخانه بار آخرين براي كه آن تا، نگردد باز شما از كسي«
1066F

2(   
لَّى   اهللا رسول كه چرا، است امر حاجيان يبرا حال يقرينه طبق حديث اين صـ ـه  اللـَّ

لَّمسو هلَيعمـره  ايبـر  لـيكن  گفتند؛ حاجيان به حج از فراغت هنگام در را حديث اين ع 
 طـواف  را خانه، بازگشت هنگام در كه است سنت بلكه نيست واجب وداع طواف گذار
لَّى   اهللا رسـول . نـدارد  وجـود  گذار عمره براي آن وجوب براي دليلي هيچچون كنند صـ
ه  تـا  و، نكردنـد  طواف را خانه مكه از خروج هنگام در قضا عمره از پس علَيه وسلَّم اللـَّ

هصلَّى  اهللا رسول سنت در دانيممي ما كه جايي  طـواف  وجـوب  بر دليلي علَيه وسلَّم اللـَّ
 .ندارد وجود گذار عمره براي

   وسلم وصحبه وآله محمد ناينب يعل اهللا يصل و، قيالتوف باهللا و
 )11/336( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 گذار عمره براي وداع طواف حكم] 86[

                                                            
 ).1328(  مسلم و ،)1755(  بخاري -1

 ). 10986(  11/43»الكبير« في نياالطبر و ،)3070(  ماجه ابن و ،)1327(  مسلم و ،)1/222(  احمد -2
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 بعـد  را آن از مقـداري  يا كامل روز يك كه گذاري عمره براي وداع وافط حكم س:
 چيست؟ ماند مي مكه در عمره اتمام از

 را سـعي  و كند طواف كه، باشد كرده نيت، آيدمي مكه به كه وقتي گزار عمره اگر ج:
 چـرا ، نيسـت  وداع طـواف  به نيازي گردد؛ باز، سر موي كردن كوتاه از پس و دهد انجام

 ايـن  راجح قول، ماند باقي مكه در اگر اما. است وداع طواف يمنزله به، عمره افطو كه
 .است واجب او بر زير داليل به وداع طواف كه است

هصلَّى  اهللا رسول -1 ـرنَّ  الَ [ :فرمايدمي علَيه وسلَّم اللـَّ نْفِ ـدٌ  يَ تَّـى أَحَ ـونَ  حَ كُ ـرُ  يَ  آخِ

هِ  دِ هْ ـبِ  عَ  كعبـه  طـواف  حـج  ايـام  در عملـش  آخـرين  كـه  آن تا، ددنگر باز كسي( ] بَيْتِ الْ

().باشد
1067F

 .شودمي شامل را همگان و است عام حديث اين )1
هصلَّى  اهللا رسول و است حج مانند، عمره -2 لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـاصـغر  حـج  را آن ع 
هرضي  حزم بن عمرو بروايت مشهوري حديث در. است ناميده  بولق مورد كه -عنْه  اللـَّ

هصلَّى  اهللا رسول است أمت يَ «: فرمايدمي -علَيه وسلَّم اللـَّ ــ هِ جُّ الْ ــ حَ رُ الْ غَ  عمـره ( :»أَصْ

().است اصغر حج همان
1068F

2(   
هصلَّى  اهللا رسول -3 ي   اميـه  بـن  يعلي به علَيه وسلَّم اللـَّ ضـر ـه : فرمـود  عنْـه  اللـَّ

نَعْ « تِكَ  يفِ  اصْ رَ مْ ا عُ نَعُ  مَ كَ  يفِ  تَصْ جِّ  نيز عمره در هيديم انجام حج در كه را كارهايي( :»حَ

().بده انجام
1069F

3( 

 اين از اعمالي فقط و كن ادا نيز عمره در، آوردي جاي به حج در را وداع طواف اگر 
 شـب  گذرانـدن ، عرفه به وقوف: مانند. اندكرده اجماع آن بر علما كه اندشده استثنا حكم

                                                            
 سابق مرجع -1

 397 -1/395وحـاكم  6559 حبان ابن) 8336( 9/44الكبير در وطبراني) 2/285/222(  سنن در قطني دار -2
 را آن طبراني: گويدمي) 3/74( الزوائد مجمع در هيثمي و 8553-7047 كبري سنن در بيهقي و)1447(

 امام و اندداده قرار ضعيف را او گروهي كه است سليمان بن هشامآن ودر است كرده روايت الكبير در
 .  است دانسته ثقه را او بخاري

 1180/ مسلم -3
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، نيسـت  مشـروع  عمره در موارد اين علما اجماع به كه جمرات يرم و مني و مزدلفه در
 .اسـت  تـر مطمئن و دهديم ترانجامكامل را اشوظيفه كندمي طواف انسان كهوقتي چون
 يد؛اهشد اشتباهي مرتكب كه استنگفته علما ازيكس، دهيد انجام را وداعطواف شما اگر
 چراكـه ، يـد اهشـد  اشـتباه  مرتكب:نديگويمبعضي، كنيد ترك را آنجا طواف بدون اگر اما

 !يداهنكرد ادا را وداع طواف
 1/24 للمعتمرين رسائل و فتاوي، عثيمين ابن شيخ



 

 

 

 

 :ششم فصل
 ذبح احكام از برخي



 

 خوردن از قبل ذبح كيفيت از سؤال حكم] 87[

 سـفره  و آمدنـد  كـه  وقتـي  ،كردم دعوت نهار براي را دوستانم از تعدادي روزي س:
 كـرده  كبـاب  را آن زغـال  بـا  خانـه  در خودمـان  كه بود مرغي غذاها ميان در، شد هچيد

 وارداتـي  مـرغ  ايـن  آيـا  :پرسيد من از بود يمتدين و صالح فرد كهدوستان از يكي. بوديم
، باشد شده وارد فرانسه از گمانم به، است وارداتي گفتم است؟ داخل داتيازتول يا است

 گفـتم . اسـت  حـرام  گفـت  ري؟خو مين چرا پرسيدم! كرد امتناع آنخوردن از دوست آن
 اهمخو مي شما از حال. است حرام: يندگو مي كه ماهشنيد مشايخ يازبرخ: داد پاسخ چرا؟

 .دهيد توضيح برايمان را شرعي حكم اين
 يهودتوسط مستقيماً ذبح كار، اسالمي غير كشورهاي از وارداتي گوشتهاي خوردن ج:

هكرد ذبح چگونه، شود سؤال كه نيست شايسته و ندارد اشكالي، ودش مي انجام نصاري و
1070Fآيا ؟ندا

لَّى   اهللا رسول زيرا ياخير؟ اندبرده را اهللا نام ذبح هنگام 1 صـ ـه لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـاز ع 
1071Fخوردنـد ، بودنـد  فرسـتاده  هديـه عنوان به ايشان براي يهوديان كه گوسفندي گوشت

 و 2
 خيـر؟  يـا  انـد آورده زبان بر ذبح هنگام در را اهللا نام آيا و اندكرده ذبح چگونه كه نپرسيد

هصلَّى پيامبر همچنين  بـود  داده ترتيـب  يهـودي  نفـر  يـك  كه خوراكي از علَيه وسلَّم اللـَّ
 .خورد
هصلَّى  اهللا رسول به گروهي: كهاستتيروا بخاري صحيح در  : گفتند علَيه وسلَّم اللـَّ

 يـا  اندبرده ذبح هنگام در را اهللا نام آيا كه انيمدينم ما و آورندمي گوشت ما يبرا كساني

هصلَّى  اهللا رسول خير؟ وا[ :فرمود علَيه وسلَّم اللـَّ مُّ يْـهِ  سَ لَ نْـتُمْ  عَ لُـوهُ  أَ كُ  اهللا بسـم  شـما « ]وَ

 سـؤال ( هـا  آن: يـد گو مـي  حـديث  راوي عنها اهللا رضي عايشه». بخوريد آن از و بگوييد
 )1072F3(.بودند مسلمان تازه) كنندگان

                                                            
 2190 مسلم و2617 بخاري -1

 يهـودي  آن آيـا  كـه  شود رجوع باره اين در) 5/167(  الفتح در حافظ بحث به و) 2069،2508(  بخاري -2
 را انـس  ،يهـودي  يـا  آورد؟ را غذا آن رضي اللَّه عنْه انس يا كرد؟ دعوت راصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مبر پيا

   است؟ آمده يگر د روايت در كه طور آن فرستاد،

 )5507،7398 ،2057(  بخاري -3
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 نيسـت  جالبي كار ذبح كيفيت از كردن سؤال كه اين بر است دليلي خود احاديث اين
 و شـرع  حكمـت  از خـود  ايـن  و پـذيرد؛ مي انجام معتبر افراد توسط ذبح كار كه مادامي
 نـوعي  ،كنند تحقيق ذبح شرايط بودن صحيح از كه بخواهيم مردم از اگر. است آن آساني
 بـار  مشـقت  و سـخت  شـريعتي ، اسـالم  شريعت و شودمي وارد ها آن بر فشار و سختي
 .شد خواهد معرفي
: ماننـد  نـدارد؛  قبول را ها آن ذبح اسالم كه بود كشورهايي از شده ذبح حيوان اگر اما
، نيسـت  حـالل  مسـلمان  فرد بر آن گوشت خوردن، دينانبي و پرستان بت، پرستان آتش
 قرار مباح مسلمان بر را نصاري و يهود بجز، مسلمان غير غذاي خوردن تعالىاهللا كه چرا

 .است نداده
 در اشـكالي  ديگـران  يـا ، نداهكرد ذبح را آن كتاب اهل آيا كه داشت وجود شك اگر 

 .آيدنمي وجود به آن خوردن
 آن اهـالي  اكثـر  ذبـح  كـه  بود شده رها جايي در ياهشد ذبح حيوان اگر: نداهگفت فقها

 انجـام  را كـاري  اسـت  بهتر حالت اين در اما. است حالل گوشتش خوردن، است حالل
 ذبـح  كه آوردند جايي از را گوشتي اگر: همچنين .شود برطرف گمان و شك از كه دهيم

 غيـر  راه از ديگـر  بعضـي  و نندكمي ذبح شرعي صورت به و است حالل ها آن از بعضي
 بهتـر  امـا ، نـدارد  اشـكالي  گوشـت  آن خوردن الذ، است اول گروه با اكثريت اما، شرعي
 .شود امتناع گوشت آن خوردن از است

 2العدد، المسلمون جريدة -عثيمين ابن شيخ

 معاصر كتاب اهل يذبيحه از خوردن حكم ] 88[

 كـه  آمريكـايي  يهـا  آنرستور از يكي در و منزل از خارج ناچاريم اوقات گاهي س:
 ذبح چگونه كه دانيمنمي اما، بخوريم غذا، دارد) پيتزا و برگر، كنتاكي: مانند( آماده غذاي

 كـه  دانيمنمي چنين هم و كردن؟ خفه با يا و گلوله شليك با، الكتريكي شوك با، نداهشد
 غـذاها  ايـن  از كـه  اسـت  درسـت  آيـا  خيـر؟  يا اندبرده ها آن ذبح هنگام در را اهللا نام آيا

 بخوريم؟
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 كه چرا، نخوريد مشكوك هايگوشت نوع اين از كه است اين شما به ما سفارش ج:
 معمـول  هايشيوه و ندارند شرعي ذبح به نسبت تعهدي كشورها گونه اين ساكنان اغلب

 جان نيمه حال در و داغ آب در كردن ور غوطه يا شوك كردن وارد يوسيله به شانذبح
 جـدا  بـدنش  از را موهـايش  و پوست تر سريع و تر راحت بتوانند تا، است حيوان بودن
 نيـز  و نندكمي را كار اين هارگ در خون ماندن با وزن افزايش قصد به چنين هم و كنند

 .ندارند اطالعي ذبح هنگام در گفتن اهللا بسم از ها آن

﴿ :فرمايدمي تعالى اهللا                ﴾ :۱۲۱[األنعام[  

 .»است نشده برده آن بر اهللا نام] عمداً ذبح هنگام[ كه خوريدن حيواني گوشت از«
 ذبـح  هنگام گذشته در ها آن كه است شده داده قرار مباح علت اين به كتاب اهل ذبح

مـي  خـارج  كلـي  به ذبح محل از را خون و ردندكمي ذبح چاقو با و نداهبردمي را اهللا نام
 شـده  شانبراي عادت يك شكل به شانديني هايكتاب دستور به بنا اين كه چرا نمودند؛

 .بود
 .انـد شـده  مرتد عمالً و ندارند توجهي خود ديني دستورات به چندان ها آن امروزه اما

 ذبـح  شرعي يشيوه به كه ييها آن مگر ؛شود استفاده ها آن يذبيحه از نبايد ما نظر به لذا
 اين يا و كنيد استفاده ماهي شتگو از ها آنرستور گونه اين در توانيدمي شما. باشد شده

 خودتـان  كـه  اين يا و كنيد مراجعه، اسالم احكام به ملتزم و اسالمي يها آنرستور به كه
 آن بـه  و بگيريد عهده به را گوشت حالل حيوانات يا مرغ مانند حيواناتي ذبح مسئوليت

هكـرد  ذبح كتاب اهل يا مسلمانان بين از اعتمادي مورد افراد يا يداهكرد ذبح خودتان چه
 .كنيد اكتفا، ندا

 )19/12/1420( يمورخه، جبرين ابن شيخهاينوشته و هاگفته از

 پوست خاراندن يا ناخن، مو كردن كوتاه حكم] 89[

 والـدينش  طـرف  از فقـط  يـا . كند قرباني خودش طرف از فقط دارد قصد فردي س:
 كوتـاه .كنـد  قرباني ينشوالد و خود طرف از مشترك بصورت خواهدمي يا و كند قرباني
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 كـه  زني حكم چيست؟ حكمش، افراد اين براي الحجه ذي روز ده در ناخن و مو كردن
 چيست؟ روزها اين در ريزدمي موهايش، كردن شانه حين

 از قبـل  و كرد قرباني نيت الحجه ذي دهه از روز چند گذشت از پس كه كسي حكم
 نـاخن  و مو از مقداري شخصي اگر ت؟چيس، بود كرده كوتاه را ناخنش ومو قرباني نيت
 چـه  تـا ، داشت را دو هر يا و والدين يا خود براي قرباني نيت و كرد كوتاه عمداً را خود

 تـأثيري  آن عدم و قرباني صحت در كار اين آيا است؟ شده وارد خلل عملش در اندازه
 دارد؟

هصلَّى  اهللا رسول كه است روايت سلمه ام از ج: ا[ :فرمـود  وسلَّم علَيه اللـَّ لَـتْ  إِذَ  دَخَ

ـ ُ الْ رشْ ادَ  عَ أَرَ مْ  وَ كُ دُ يَ  أَنْ  أَحَ حِّ سَّ  فَالَ  يُضَ مَ نْ  يَ هِ  مِ رِ عَ هِ  شَ ِ بَرشَ يْئًا وَ  )1073F1(]شَ

 را خود موي نبايد داشت قرباني قصد كسي و شد آغاز الحجه ذي ي دهه كه زماني«
 ».  بردارد را چيزي خود بدن از ويا كند كوتاه

، دارد را قرباني قصد كه كند اجتناب كارها اين از كسي بايد كه است يحصر نص اين
 طـرف  از را يقربان تين اي، مادرش و پدر اي كند قرباني خودش طرف از كه ندارد فرقي

 را مـتش يق و دهيـ خر را يقربـان  خـودش  او رايـ ز باشـد؛  داشته مادرش و پدر و خودش
، نيستند ممنوع كارها اين انجام از سرشهم و فرزندان، والدين لذا، است نموده پرداخت

 قرباني تبرعاً آنان براي خودش مال از يا و باشد كرده شريك قرباني در را ها آن اگر حتي
 .كند

 حالتي چنين كه مردي يا، كند شانه را موهايش و دارد مو ريزش كه زني يدرباره اما
 .نيست مشكلي و ندارد موردي باشد داشته

 وقتـي  همان از، گرفت -دهه از روز چند گذشت از پس - را دنكر قرباني قصد اگر
 باشـد  كـرده  كوتـاه  آن از قبل اگر. كند كوتاه را خود موي نبايد ديگر، گرفت تصميم كه

 را نـاخنش  يا و مو قصداً اگر حتي.كند ترك را كردن قرباني نبايد و ندارد ضرري برايش
 يـا ، روزانـه  صورت به موهايش كردن هكوتا به عادت فردي اگر. باشد گرفته ايام اين در

                                                            
 )1977(  مسلم -1
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 كـردن  كوتـاه  بهانـه  به، قرباني از گريز براي نبايد داشت بيشتر يا كمتر يا ايهفته دو هر
 كوتـاه  از ايـام  اين در تواندمي كه است زماني اين، كند ترك را قرباني عمل، سرش موي
 ايـن  در را نشنـاخ  يـا  و مـو  كه است واجب او بر، كند خودداري ناخنش يا و مو كردن

 بـا  مشـابهت  بخـاطر  شـايد ، ناخن ويا مو گرفتن از امتناع و كار اين يفلسفه. نگيرد ايام
 .  برندمي قربانگاه به را قرباني حيوان كه است كساني

﴿ :فرمايدمي تعالى اهللا               ﴾ :۱۹۶[البقرة[  

 ).برسد خود قربانگاه به قرباني تا نتراشيد را خود يسرها و«
  ـه 8/12/1421-يمورخه، جبرين ابن شيخ امضاي با فتوا

 است؟ حرام قرباني وكيل براي ناخن و مو كردن كوتاه آيا] 90[
 كوتـاه  از بايد نيز او آيا. كند قرباني او جاي به تا داده نمايندگي يديگر به فردي س:

 كند؟ ودداريخ ناخن و مو كردن
 و مو، قرباني زمان رسيدن و الحجه ذي يدهه پايان تا كه نيست جايز موكّل براي ج:

 و وكيـل  بـراي  امـا ، نباشد حاضر خودش قرباني ذبح زمان چه اگر كند؛ كوتاه را ناخنش
 قصد كه اين مگر، ندارد وجود ناخن و مو كردن كوتاه يدرباره منعي گونه هيچ، نماينده
 نبايد ديگران مانند نيز او صورت اين در كه. كند قرباني هم خودش طرف از باشد داشته
 مـال  از را قربـاني  كـه  اسـت  كسـي  حق در فقط، كردن كوتاه از خودداري لذا كند كوتاه
 .دهد انجام را خريد اين جايش به تا دهدمي كسي به را پولش يا خردمي خود

 جبرين ابن شيخ امضاي با فتواي

 تراش شير يقربان حكم] 91[

 از توانـد  نمـي  و نمـوده  قربـاني  قصـد  و بتراشد را خود ريش دارد عادت فردي س:
 چيست؟ چاره كند؛ خودداري ريش تراشيدن

 كـار  ايـن  زيـرا ، است حرام ايام ديگر وچه الحجه ذي دهه در چه ريش تراشيدن ج:
لَّى   اهللا رسـول  ارشادات و سنت با مخالف و گناه صـ ـه ـ   اللـَّ سو ه لَيـعمـا  لـذا . اسـت  لَّم 
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 چـرا  كنـد؛  توبه شخص اين كه است واجب و داريممي حذر بر گناه اين از را مسلمانان
 زنـان  و مـردان  بـين  تمايزي وجه و اوست وقار و هيبت و مرد زيبايي و زينت ريش كه

 زنان با مشابهت ريش تراشيدن .آيدمي شمار به نيز متعهد مسلمانان شعارهاي از و است
 .است كافران و

هصلَّى پيامبر بَّهَ  من و[ :فرمايدمي علَيه وسلَّم اللـَّ ومٍ  تَشَ وَ  بِقَ هُ م فَ نهُ  ]  مِ

   )1074F1(].است آنان از دكن ميقو مشابه را خود كه كسيهر[
 وجـود  مشكلي و مشقت نيز آنگذاشتن رها و ريش داشتن نگه دربلند كه اين ضمن

 دستمزدي و شودمي كشيده صورتش بر روز هر كه تيغي آزار از را خود فرد بلكه، ندارد
 آن صـرف  زيـادي  مبلغ هفته هر يا روز هر كه آرايشي وسايل خريد يا و آرايشگر به كه
 را خـود  پـاداش  و اجر و بدهد صدقه را مال آن تواندمي شخص نيا. رهاندمي، شودمي
 .كند افتيدر آخرت سراي در

 اين و، كند خودداري كردن قرباني از، بهانه اين به نبايد او: ييمگو مي ما اين وجود با 
 سنت ترك و گناه كه است اين او به ما يتوصيه. دارد باز كردن قرباني از را او نبايد كار

 بـا  نكنـد  تـرك  را معصـيت  ايـن  او اگـر  حتي حال هر در، نكند جمع هم با را عبادت و
 .  كرد خواهد دريافت را آن پاداش كردن قرباني

 ـه)19/12/1422( يمورخه، جبرين ابن شيخ مضايا با فتواي

 .نيست جاآن، كننده قرباني كه جايي در قرباني ذبح حكم] 92[

 دارد؟ مطابقت هدي احكام با آن جاي به نسبت قرباني احكام آيا س:

 ايقربـاني ، مشـروع  قرباني كه چرا، است يكي هدي احكام با قرباني احكام، آري ج:
لَّى   اهللا رسول، باشد كننده قرباني صشخ محل همان در كه است صـ ـه لَّم   اللـَّ سـو ه لَيـع 

                                                            
 بـا ) 8327(  اوسـط  در وطبراني)2966(  مسندش در ،بزار4031/ش ابوداود فيه، بزياده) 2/92،50(  احمد -1

  القـدير  فـيض  و) 10/271( البـاري  فـتح : :نگـا .رسـد مـي  حسـن  يدرجـه  بـه  شواهد با البته ضعيف، سند
)6/105 ( )8593  ( 
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 بـا  را هـا قربـاني  حتـي  و كـرد مي ذبح اصحابش بين در و خود سرزمين در را اشقرباني
. كـرد مـي  قرباني جاآن را ها آن الهي شعاير كردن آشكار قصد به و بردمي مصلّي به خود

، كننـد  قربـاني  دور جاهـاي  در و بگيرنـد  را مـردم  پول كه اين براي تشويق و دعوت اما
 اگـر  كـه  چرا، است مردم از آن نمودن مخفي و شعاير اين كردن نابود براي است دعوتي
 شودمي مخفي است قرباني كه، ياله شعاير از يكي .يابند انتقال دوري جاي به ها قرباني

 :رودمي بين از چيز چند و شوندمي محروم قرباني نور از شهرها و
 اهللا رسـول « اسـت  سنت و افضل كار اين كه حالي در كننده قرباني مستقيم ذبح -1

هصلَّى   ».نمودمي ذبح را هايش قرباني خود دست با علَيه وسلَّم اللـَّ
هصلَّى  اهللا رسول رود؛مي بين از قرباني گوشت از خوردن سنت -2  علَيه وسلَّم اللـَّ

 :است فرموده اشاره نكته اين به نيز تعالىاهللا و، نموده مرا قرباني گوشت خوردن به

﴿             ﴾ :۲۸[احلج[  

 ) بخورانيد نيز را مستمند بينوايان و بخوريد ها آن گوشت از خودتان پس«

مي تقرب اهللا سوي به نآ وسيله به انسان كه قرباني گوشت از، خوردن به آيه اين در
 ).است عبادت قرباني گوشت از خوردن پس( .است امرشده جويد

هصلَّى  اهللا رسول كه هنگامي  ذبـح  براي را شتر يكصد الوداع ةحج در علَيه وسلَّم اللـَّ
 وكالـت  و نمـود  ذبـح  خود مبارك دست با را ها آن از تا وسه شصت. برد مكه به خود با

هرضي  علي به را بقيه ذبح  را هـا گوشـت  تقسـيم  نمايندگي ايشان به نيز و. سپرد عنْه اللـَّ
 ديگـي  در را ها آن، كردند جدا را گوشتيتكه شتر هر از كه داد دستور و، كرد واگذار نيز

هصلَّى  اهللا رسول و پختند  )1075F1(»نمودنـد  ميل ها آن گوشت آب و گوشت از علَيه وسلَّم اللـَّ
 . است هدي و قرباني گوشت از خوردن تأكيد بر است ليليد اين و

 بايد كه صورت اين به همآن، است صحيح قرباني براي دادن وكالت: ييمگو مي ما
 او و گيرد صورت شهرش در حداقل يا و شها آنخ در و شخص حضور در قرباني اين

                                                            
  معنا همين به 1218 مسلم -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1374 
  

 آشكار صورت اين به را دين شعاير. بخورد آن گوشت از و باشد قرباني برذبح شاهد
 تعالى اهللا كه چرا نيست؛ قرباني گوشت فقط قرباني ازذبح مقصود كه بداند بايد و نمايد

 ﴿ :فرمايدمي                      ﴾ :۳۷[احلج[  

] گـردد نمي او رضاي موجب و[ رسدنمي اهللا به هرگز قرباني هايخون و هاگوشت«
 .»رسدمي بدو شما] اخالص ورع و[ تقوا بلكه

هصلَّى  اهللا رسول  :فرمـود ، بـود  كرده ذبح عيد نماز از قبل كه كسي به علَيه وسلَّم اللـَّ

إِنَّامَ « وَ  فَ ْمٌ  هُ هُ  حلَ مَ دَّ لِهِ  قَ َهْ  كـرده  تقديم خود يخانواده براي را آن كه است گوشتي اين( :»ألِ

 .  )1076F1()است

هرضي  ابوبرده به اتُكَ [: فرمود عنْه اللـَّ اةُ  شَ ْمٍ  شَ  بـوده  گوشتي گوسفند گوسفندت( ]حلَ

 .  است شده ذبح گوشت خوردن هدف به: يعني .)1077F2()است
هصلَّى  اهللا رسول لذا  قايـل  تفـاوتي  گوشـتي  حيـوان  بين و قرباني بين علَيه وسلَّم اللـَّ

 گوسـفند  يـك  بـا  هـم  بـاز  بدهي صدقه را شتر صد گوشت اگر: دينگو مي علما. نداهشد
 بـه  كـه  آن از قبـل  كـه  است اين بيانگر خود اين و. كندنمي برابري پاداش نظر از قرباني
 .شودمي جسته تقرب اهللا به، قرباني ذبح با شود توجه قرباني گوشت منفعت

 )343، 342-ص(، العبادات فقه، عثيمين ابن شيخ

 است؟ زيجا كساني چه براي قهيعق... هعقيق حكم] 93[

 پدر؟ يا است واجب كودك مال در عقيقه آيا س: 

 اهللا كـه  نـوزادي  خـاطر  بـه  گذاري شكر منظور به پدر بر است مؤكد سنت عقيقه ج:
 ي بـاره در است روايت احمد امام از. نيست واجب عقيقه، است داشته ارزاني او به تعالى
 عقيقـه  و كنـد  قـرض  پـولي  ديگـران  از بايـد : يدگو مي، ندارد عقيقه براي پولي كه كسي
 پرداخـت  در را او تعـالى اهللا كـه  اسـت  اميد. كندمي زنده را سنتي، كار اين با زيرا، بدهد

                                                            
 )1961) مسلم  (5545،965(  بخاري -1
  )1961) مسلم (5556،983،955( بخاري -2
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 كافي، بكند كار اين به اقدام ها آن جاي به نيز خويشاوندان از يكي اگر. كند ياري، قرض
هصلَّى  اهللا رسول كه است ثابت. است  حسـين  و حسـن  از كدام هر براي لَيه وسلَّمع اللـَّ

(داد عقيقه قوچ يك رضي اهللا عنهما
1078F

 عموي پسر و دوآن مادري جد ايشان كه حالي در )1
 بـر  را عقيقـه  دادن، توانـد مـي  هم پدر از غير فردي كه است آن بيانگر اين. بود پدرشان

 .گيرد عهده
 )1255( فتواي يشماره، جبرينابن شيخ

 است؟ جايز قهيعق يبرا گاو يا شتر ذبح اآي] 94[

 شود؟ ذبح، گاو يا شتر فرزندان تولد براي كه است مستحب آيا س:

 ذبح، گوسفند يك دختر براي و گوسفند دو، پسر فرزندان براي كه است مستحب ج:
 ايـرادي  كنـد  اكتفـا  هـم  يكـي  به اگر. ماده يا باشد نر، عقيقه حيوان كه ندارد فرقي شود؛
 .  ندارد
هصلَّى  اهللا رسول كه است روايت   حسـين  و حسـن  از كدام هر براي علَيه وسلَّم اللـَّ

 گـاوي  يـا  شتر، گوسفند جاي به اگر ترتيب اين )1079F2(.نمود عقيقه قوچ يك رضي اهللا عنهما
 .دشو مي ادا عقيقه، بيشتر ي فايده و زياد گوشت خاطر به نمود عقيقه را

 )2781( يهشمار فتواي، جبرين ابن شيخ

 شود؟مي ذبح عقيقه زماني چه] 95[

 آيـا  يكـم؟  و بيسـت  يا چهاردهم، هفتم روز، شود ذبح عقيقه بايد روزي چه در س:
، پـنجم  مثالً ديگر روزهاي در يا شود ذبح عقيقه ايام اين از يكي در فقط كه است فرض
 دارد؟ جواز كار اين نيز... و هشتم

                                                            
) 19050،19066(  اكبـري  السنن في والبيهقي) 11856(  11/316 »الكبير« در والطبراني) 2841(  ابوداود -1

 .است دانسته صحيح) 2466( داود ابي سنن صحيح در آلباني و
 . قبلي فتواي تخريج: نگا -2
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 بايـد  كه دارد اين به اشاره است شده روايت عقيقه يدرباره كه احاديثي از بعضي ج:
 كـار  ايـن  هفـتم  روز در اگـر : نـد اهگفت اصحاب از بعضي. شود ذبح هفتم روز در عقيقه

 از هـم  روز آن اگـر ، يكـم  و بيست روز نشد هم باز اگر، چهاردهم روز نگرفت صورت
، مـاه  يـك  از بعـد  شده اگر حتي بكند را كار اين، داشت امكان كه وقت هر، رفت دست
 .  سال چند حتي و سال يك، ماه چند

 برخي. شودمي ساقط عقيقه رسيد بلوغ سن به طفل كه زماني معتقدند علما از بعضي
 صـحيحي  و محكـم  دليـل  بـاره اين در و، كند ادا را عقيقه بايد خودش كه باورند اين بر

 اگـر . است بهتر داشت وجود ياههفت هر درآخر ذبح امكان اگر حال هر در. ندارد وجود
 .ندارد ايرادي دوم و اول هايهفته در آن تعجيل، بود سخت كار اين

 )3095( يشماره فتواي، جبرين ابن شيخ

 عقيقه در شراكت حكم] 96[

 شـوند  شريك هم با نفر چند كه صورت اين به چيست؟ عقيقه در شراكت حكم س:
 .كنند ذبح شانفرزندان يعقيقه عنوان به را گاو يا شتر يك و

 بـراي  گوسـفند  يـك  تواندمي فرد، ندارد جواز عقيقه در شراكت كه اندگفته علما ج:
 ذبح يك هر براي گاوي يا و شتر يك يا و كند ذبح پسر فرزند براي تا دو و دختر فرزند
 گاوي يا شتر ذبح در نفر هفت يا سه بگوييم كه گونه اين به عقيقه در اشتراك لذا، نمايد

 .ندارد جواز، اشندب داشته اشتراك
 )17/6/1423( تاريخ در، امضا با فتواي، جبرين ابن شيخ



 

 

 

 

 :دهم باب
 بردگي و جهاد، هجرت



 

 

 

 

 :اول فصل
 هجرت



 

 اسالم در هجرت شرايط] 1[

هصلَّى  اهللا رسول سخن اين از منظور چيست؟ اسالم در هجرت شرايط س: علَيه  اللـَّ

لَّمسو هآلبمانند، بار فتنه شرايط در عبادت( :»عبادةٌ يف اهلَرج كهجرةٍ ايلَّ «: فرمودند كه و 

 چيست؟). است من سوي به هجرت
 .است واجب و، اسالم ديار به كفر ديار از شدن خارج يعني هجرت ج:

﴿ :فرمايدمي تعالى اهللا                     ﴾

  ]۹۷[النساء: 
 به كه بينندمي[ وندريم شانسراغ به) روح قبض براي( فرشتگان كه كساني بيگمان«
بوده كجا، يندگو مي بديشان، اندكرده ستم خود بر] نكردن هجرت و كفار با ماندن سبب

 .»ايدبوده سرگرم چه به و ايد

﴿ :رمايدفيم كه جا آن تا                  ﴾ :۹۷[النساء[  

 . »است سرانجامي بد چه و جايگاهي بد چه و است دوزخ آنان جايگاه«
 مشركان ميان در كه است كساني شامل، آيه اين: يدگو مي آيه اين يدرباره كثير ابن
 را خود ديني يلمسا، توانندنمي جا آن در و هستند هجرت به قادر و كنندمي زندگي
هشد حرامي عمل مرتكب، علما اجماع به و نداهكرد ظلم خود به افراد اين، دهند انجام

 .ندا
 )1/543( كثير ابن تفسير

هصلَّى  اهللا رسول كه اين اما العبادةُ يف اهلَرج كهجرةٍ «: فرمايدمي علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

(».است من سوي به هجرتانبس، فتنه شرايط در عبادت« »ايلَّ 
1080F

 اهللا عبادت برتري بيانگر )1

هصلَّى  اهللا رسول سوي به هجرت: مانند آن فضيلت و. است كشتار و فتنه زمان در  اللـَّ
 هآلو هلَيع لَّمسبه) اسالمي فتح از قبل مكه( كفر ديار از مسلمانان كه زماني، استو 

 هجرت يفريضه حكم كه باشد دليلي تواندنمي حديث اين اما. كردندمي هجرت مدينه

                                                            
 ).2948(  مسلم ،)27-5/25(  احمد -1
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 توانايي و نيستند برخوردار ديني آزادي از جاآن در كه كساني براي كفر سرزمين از
 .است شده منسوخ، دارند را هجرت

   وسلم وصحبه وآله محمد ناينب يعل اهللا يصل و، قيالتوف باهللا و
 )12/48( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 .است زيجا، شرايط رعايت با زمان هر در هجرت] 2[

هصلَّى  اهللا رسول كه آمده نبوي حديث در س:  مكه فتح زمان در علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

 صحيح حديث اين آيا). ندارد وجود هجرتي فتح از بعد( :»بعد الفتح ةال هجر«: فرمودند

 و سوريه، افغانستان گانديدستم و مظلومان كه كرد استنباط طور اين توانمي آيا است؟
 سرزمين مكه كه اين يا كنند؟ هجرت خود سرزمين از نبايد، كشورها ديگر
 .كند هجرت جاآن از مسلمان كه نيست درست و شتهگ مياسال

جرةَ بعدَ [: فرمايدمي علَيه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول كه حديث اين ج: الهِ

 حديثي». است نيت و جهاد بلكه، نيست فتح از بعد هجرتي« ]ونيَّة جهادٌ  ولكن، تحِ الفَ 

 .است آمده مسلم صحيح و بخاري صحيح در كه، است صحيح
هرضي  عباسابن  هصلَّى  اهللا رسول از عنْه اللـَّ  كه كندمي روايت علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

تحِ [: فرمودند مكه فتح روز در جرةَ بعدَ الفَ رتُم وإذا ونيَّة جهادٌ  ولكن، الهِ وا استُنفِ رُ انفِ  )1081F1(]فَ

 جهاد طلب شما از هرگاه پس است نيت و جهاد بلكه، نيست) مكه( فتح از بعد هجرتي«
 ».كنيد مبارزه، شد مبارزه و

هصلَّى  اهللا رسول حديث از قسمت اين شرح در» الفتح« در) حجر ابن( حافظ  اللـَّ

لَيعلَّمسو هآلو نويسدمي) است نيت و جهاد بلكه( :»لكن جهاد ونية«: فرمايدمي كه ه :

 مخالفت قبل ما حكم با كه كندمي ايجاب استدراك اين: يندگو مي ديگران و طيبي عالمه
 افراد از و بود مقصود وطن ترك آن در كه هجرتي« كه است گونه اين به آن معني. شود

هم، جهاد سبب به وطن ترك اما است؛ شده تمام كنند هجرت مدينه به شدمي خواسته
                                                            

 ) 1864،1353(  مسلم و ،)3077،2825،2783،1834ي  (بخار -1



   

 1381 دگيباب دهم: هجرت، جهاد و بر
 

 كفر ديار از فرار: مانند خير نيت به وطن ترك حكم نيز و است باقي خود قوت به چنان
 شامل را هااين يهمه كه دين حفظ براي، هافتنه از گريز يا علم كسب راه در هجرت يا

 ».است باقي چنانهم شودمي
 بهتر برايش، باشد دينش صالح به كه شهري هر از شدن بيرون كه تاس اين در خير

 .نشود يا، بشود ناميده هجرت كه است برابر، است
   وسلم وصحبه وآله محمد ناينب يعل اهللا يصل و، قيالتوف باهللا و

 )50، 12/49( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاوي

 عصر اين در هجرت چگونگي و كيفيت] 3[

 است؟ صورت چه به زمانه اين در اهللا راه در هجرت س:

همان. است اسالم ديار به شرك ديار از مكان نقل معناي به، اهللا راه در هجرت ج:
. كردندمي مكان نقل مدينه به جاآن از مكه اهل آوردن اسالم از قبل مسلمانان كه گونه
هصلَّى  اهللا رسول با آن اهالي كه است شهري مدينه  و كردند بيعت يه وآله وسلَّمعلَ اللـَّ

 ديار به مدينه كه بود ترتيب اين به، كند هجرت شهرشان به كه خواستند ايشان از
 كم كه، ديگر مشركاني ديار به مشركان سرزمين از هجرت. گرديد تبديل اسالمي
 دستور به مكه مسلمانان از بعضي كه گونه همان. اشدب مي حيصح نيز است خطرتر

هصلَّى  اهللا لرسو  .كردند هجرت حبشه به علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
   وسلم وصحبه وآله محمد ناينب يعل اهللا يصل و، قيالتوف باهللا و

 )12/50( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 است واجب آن از هجرت كه سرزميني هايويژگي] 4[

 چيست؟ لكفردارا و دارالحرب شرايط و هاويژگي س:

 اقامه را الهي حدود جا آن در قدرت صاحبان و حاكمان كه دياري يا شهر هر ج:
 شرعي واجبات بتوانند مردم و دوش اداره اسالمي شريعت طبق شان حكومت و كنند
 كارهاي در مسلمانان بايد و است اسالم سرزمين، سرزمين آن، دهند انجام را خود
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 با، مملكت امور انجام در و نمايند نصيحت را آنان و كنند اطاعت حاكمان از پسنديده
 آن در مسلمانان. كنند حمايت عملي و علمي نيروهاي با را ها آن بايد و نمايند ياري آنان

 بهتر كه دباش مياسال حكومتي كه اين مگر، نروند ديگر جايي به و كنند زندگي سرزمين
 .كنندزندگي آنجا در بتوانند

هصلَّى  اهللا رسول هجرت از بعد مدينه مانند  حكومت كه، علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
 امور مسلمانان، فتح از بعد كه چرا فتح؛ از بعد مكه همچنين. آمد بوجود آن در اسالمي

 دارالحرب كه مدتي از پس همآن -شد اسالم سرزمين به تبديل و گرفتند عهده به را آن
 .-بود الزامي جاآن از هجرت، توانا انانمسلم بر و بود) كفر و جنگ ديار(

 اجرا مردم براي اسالم حكم و نكنند اجرا را الهي حدود آن حاكمان كه كشوري هر 
 به. است كفر ديار، ديار آن باشند نداشته را اسالم احكام ياقامه قدرت مسلمانان و نشود
 كشورهايي نيز .بود دارالكفر و داشت وضعيتي چنين فتح از قبل مكرمه يمكه مثال طور

 و قرآن دستورات خالف بر( اهللا انزل ما غير به حاكمان ولي، مسلمانند آن ساكنان كه
 شامل نيز ندارند را اسالمي احكام به عمل توانايي مسلمانان و كنندمي حكمراني) سنت

 هجرت اسالم ديار به كشوري چنين از كه است واجب مسلمانان بر. شودمي حكم اين
 شرعي تكاليف بتوانند تا برهانند هافتنه از را خود ايمان و دين وسيله اين به تا كنند
، معذورند ندارند؛ هجرت توانايي كه كودكاني و زنان و مردان اما. دهند انجام را خود

 . دهند نجات كفر ديار از را ها آن كشورها ديگر مسلمانان ديبا

﴿ :فرمايدمي تعالى اهللا                     

                                   

                            

                            

     ﴾ :۹۹ – ۹۷[النساء[  
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 بينندمي( و روندمي شانسراغ به) روح قبض ايبر( فرشتگان كه كساني گمان بي«
: يندگو مي بديشان، نداهكرد ستم خود بر) نكردن هجرت و كفار با ماندن سبب به كه

 ايشان به فرشتگان، بوديم كفر سرزمين در بيچارگاني ما: يندگو مي، يداهبود كجا
 آنان جايگاه كنيد؟ جرته بتوانيد جاآن در تا نبود وسيع يتعال اهللا زمين مگر: يندگو مي

 و مردان از يچارگانيب مگر. است سرانجامي بد چه و جايگاهي بد چه و، است دوزخ
 ديام پس. ننددا مين يا چاره راه و ستين ساخته آنان دست از يكار كه كودكان و زنان
 .»است آمرزنده و كننده عفو بس يتعال اهللا و گذرد در آنان از يتعال اهللا كه است

﴿ :دمايفر مي و                     

                                

               ﴾ :۷۵[النساء[  

 بر فرياد( كه نجنگيد درمانده كودكان و زنان و مردان) نجات( و اهللا راه در بايد چرا«
 كارندستم آن ساكنان كه دياري و شهر اين از را ما! پروردگارا: يندگو مي و)آورندمي

 خود سوي از و، ده قرار ما براي گريحمايت و سرپرست خود جانب از و ساز خارج
 . »بفرست برايمان ياوري
 دارند را ديني شعاير ياقامه توانايي كه كفر سرزمين اهالي از مسلمانان از عده آن اما

 برخوردشان و دهند سامان سرو را آنان امور و كنند مقابله قدرت صاحبان با توانندمي و
 در هافتنه از خودشان و كنند شاناصالح ات بمانند آنان ميان در بايد گردانند متعادل را

 .باشند امان
   وسلم وصحبه وآله محمد ناينب يعل اهللا يصل و، قيالتوف باهللا و

 )53-12/51( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 كندمي واجب را هجرت، اسالمي احكام از يبعض انجام از ممانعت] 5[

 آيا، است ممنوع مساجد داخل در بجز ندبل صداي با دادن اذان انگليس در س:
  گناهكارند؟ انگليسي قانون از پيروي اين كار به خاطر در مسلمانان
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، اسالم شعاير به ود آشكاراش ميداده ن اجازه مسلمانان به كه سرزميني در ماندن ج:
 . نيست جايز، كنند عمل

 كه كنند هجرت ريديا به دارند را ديار اين از هجرت توانايي كه كساني بنابراين
 و تعاون تقوي و نيكي در مسلمانان با و كنند اقامه را اسالم شعاير آنجا در بتوانند

 و رزق آنان به نيز آنجا در و، نمايند بيشتر را مسلمانان جمعيت و باشند داشته همكاري

﴿ :فرمايدمي تعالى اهللا كه چرا، رسيد خواهد روزي             

                                 

          ﴾ :۳ – ۲[الطالق[  

 او براي را] ناييتنگ هر[ از نجات راه اهللا، كند پرهيزگاري و بترسد اهللا از كس هر«
 توكل اهللا بر كس هر. رساندمي روزي كندنمي تصور كه جايي از او به و سازدمي فراهم

 بخواهد را چه هر و. رساندمي انجام به را خويش فرمان اهللا. است بسنده را او اهللا كند
 . »است داده قرار را ياهانداز و زمان چيزي هر براي اهللا. كندمي پيدا دسترسي بدان

كه براي مسلمان در آشكار نمودن  ها آنكسي كه هجرت برايش از اين گونه مك
هجرت واجب است و اگر در آنجا ، مقدور باشد، شعائر دينش ممانعت وجود دارد

 .است گناهكار، بماند

 ﴿ :فرمايدمي تعالى اهللا                    

                                   

             ﴾ :براي[ فرشتگان كه كساني گمانبي« ]۹۷[النساء 

] نكردن هجرت و كفار با ماندن سبب به كه بينند مي[ وندريم شانسراغ به] روح قبض
 زمين در ما: گويند بوديد؟ چه بر] دين امر در: [يندگو مي بديشان، اندكرده ستم خود بر

 اينانند كنيد؟ هجرت كه نبود فراخ اهللا زمين مگر: گويند] فرشتگان. [بوديم مستضعفان
 .»است نجاميسرا بد و است دوزخ جايگاهشان كه
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   وسلم وصحبه وآله محمد ناينب يعل اهللا يصل و، قيالتوف باهللا و
 )12/54( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي 



 

 

 

 

 :دوم فصل
 جهاد



 

 اسالم در جهاد منزلت و مقام] 6[

 چيست؟ اهللا راه در جهاد فضيلت س:

مي عبادات بزرگترين از و اوست به تقرب راههاي بهترين از اهللا راه در جهاد ج:
 در توانمي كه است اعمالي برترين از فرايض از بعد جهاد كه گفت توانمي حتي. باشد

 . گرفت پيشي ديگران بر و كرد رقابت آن
، اسالم يكلمه اعتالي، مؤمنان كردن ياري جهت در كه كندمي پيدا معني زماني جهاد
، جهانيان بين در اسالمي تدعو راه كردن هموار، منافقين و كفار كردن سركوب
 شها نعادآل احكام و اسالم محاسن نشر، نور به ها تاريكي از اهللا بندگان كردن راهنمايي

 .باشد پرستان خدا و مسلمانان براي مفيد نتايج و مصالح ديگر همچنين و مردم ميان در
 وجود ديگران بر مجاهدان برتري و جهاد فضيلت يدرباره زيادي احاديث و آيات

 در را او و كندمي پويا را او ينهفته استعدادهاي و انگيزدمي بر را يانسان ياراده كه دارد
 فرضِ، جهاد. تا صادقانه با دشمنان اهللا تعالي جهاد كند دهدمي قرار مجاهدان صف
 . شودمي ساقط ديگران از ورزند مبادرت كار اين به الزم تعداد اگر كه است كفايه

 از يك هيچ صورت اين در كه گرددمي عين فرضِ، جهاد اتاوق گاهي البته
. باشند داشته شرعي و موجه عذري كه اين مگر، كنند سرپيچي امر اين از نبايد مسلمانان

، دشمن كه اين يا دهد جهاد دستور مسلمانان پيشواي كه است عين فرضِ زماني، جهاد
ن در ميدان جهاد باشد. داليل يا اين كه مسلما، كند محاصره را مسلمانان ديار و شهر

 را خود بايد فرد وضعي چنين در فرضيت جهاد در آيات و احاديث بيان شده است.
مي است وارد مجاهدين و جهاد فضيلت در كه آياتي از. كند آماده اهللا راه در جهاد براي

 ﴿ :كرد اشاره آيه اين به توان              

                                 

                             

              ﴾ :۱۱۱[التوبة[ 
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 آنان( كندمي خريداري بهشت بهاي به را مؤمنان مال و جان تعالى اهللا گمان بي«
 در را آن اهللا كه است اييوعده اين. شوند كشته و بكشند و بجنگند اهللا راه در) بايد

 داده را آن راستين يوعده و نموده ثبت قرآن و انجيل و راتتو) آسماني هاي كتاب(
 يداهكرد كه ياهمعامل به پس است؟ تر كننده وفا خود عهد به اهللا از كسي چه و، است
 .»است عظيمي رستگاري و بزرگ پيروزي اين و، باشيد شاد

ن مطلب آيه بيانگر اي .است اهللا راه در جهاد براي بزرگي تشويق، مباركه يآيه اين
 قبول را آن اهللا كه است ياهمعامل اين فروخته و اهللا به را خود مال و جان مؤمن است كه

 يا و بكشند، كنند مبارزه اهللا راه در مجاهدان تا است داده قرار بهشت را بهايش و كرده
 هايكتاب ارزشمندترين در وعده اين كه شودمي يادآور تعالىاهللا ادامه در. شوند كشته
 در مؤمنان كه اين براي تعالىاهللا سپس. است مذكور قرآن و انجيل و تورات، انيآسم
، از خدا به عهد خود وفا كننده تر است كسيو چه : فرمايدمي، شوند مطمئن معامله اين

 و اخالص روي از و بمانند قدم ثابت معامله اين در خود پيمان و عهد به تا مومنان
 تعالىاهللا، دنشو عمل و معامله ميدان وارد خود مال و جان با خاطر طيب و نيت صدق
 مؤمنان به تعالى اهللا. كرد خواهد ادا كامل صورت به آخرت و دنيا در را آنان پاداش
 سراسر اين كار كه چرا دهند بشارت معامله اين بر را جهانيان كه دهدمي دستور

ت. با حياي فريضه اس جهادياري حق در  و نيكو سرنوشت، در واقع و است رستگاري
ند و رس ميبه عزت و سرفرازي  مسلمانان وند.ش ميو ذليل  خوار منافقان و كفار، جهاد

 . ودش ميزمينه ي انتشار دعوت اسالمي در تمام عالم مهيا 

﴿ :فرمايدمي تعالى اهللا                 

                           

                        

                            

           ﴾ :۱۳ – ۱۰[الصف[ 
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 دردناك ربسيا عذاب از را شما كه سازم رهنمود ياهمعامل به را شما آيا مؤمنان اي«
 با اهللا راه در و، آوريدمي ايمان پيامبرش و اهللا به) كه است اين آن و( دهد؟مي نجات

 اين اگر( .است بهتر چيزي هر از شما براي اين بدانيد اگر كنيدمي جهاد جان و مال
 داخل بهشتي هايباغ به را شما و بخشايدمي را تانگناهان) اهللا دهيد انجام را تجارت

 جاي خوبي هايخانه و منازل در را شما و، است روان جويبارها آن زير از كه ندگردامي
 رستگاري و پيروزي. اندشده واقع، ماندگار و جاويدان بهشت هاي باغ در كه دهدمي

 پيروزي داريدمي دوست كه ديگري نعمت) هانعمت اين از گذشته( است همين بزرگ
 .»بده مؤمنان به را مژده اين و) مكه فتح منظور( است نزديكي فتح و است اهللا جانب از

 راه در جهاد و رسولش و اهللا به ايمان كه كندمي راهنمايي را ما تعالىاهللا آيات اين در
 آيات اين در. رهاندمي قيامت دردناك عذاب از را انسان كه است بزرگ تجارتي اهللا

 و اهللا به ايمان كه است بديهي، دارد وجود جهاد و آوردن ايمان براي زيادي هايتشويق
 گونه همان. كندمي تضمين را او براي عبادت گرداندن خالص و او وحدانيت رسولش

 در خود ينوبه به نيز در راه اهللا جهاد. گرددمي محرمات ترك و فرايض اداي متضمن كه
 . است اسالمي شعاير و فرايض بزرگترين از كه چرا گيردمي قرار آن يمجموعه زير

 و شود آور ياد را آن عظمت تا كندمي مطرح را جهاد بحث خاص بطور تعالىاهللا 
 سپس. باشد، شد ذكر ها آن بيشتر شرح كه بزرگي مصالح براي ترغيبي و تشويق

 گرفته مغفرت و بخشش از و پردازدمي داده مؤمنان به كه هاييوعده ذكر به پروردگار
 جهاد راه در را ها آن اشتياق تا شودمي متذكر را) تبهش( ةدارالكرام در ايمن هايخانه تا

 آن از پس. شود ايجاد راه اين در رقابتي شان بين و بيافزايد رغبتشان بر و كند چندان دو
 همآن و كندمي اشاره، شد خواهد ها آن خشنودي و رضايت موجب كه پرداختي پيش به

 ترغيب و تشويق نهايت ودخ كه است مؤمنان هنگام زود فتح و دشمنان بر پيروزي
 .است

هرضي  سعد ابن سهل از صحيحين در: موضوع اين احاديث  كه است روايت عنْه اللـَّ

هصلَّى  اهللا رسول بَاطُ [ :فرمودند علَيه وآله وسلَّم اللـَّ مٍ  رِ وْ بِيلِ  يفِ  يَ ٌ  اللَّـهِ  سَ ريْ نْ  خَ يَا مِ نْ ا الدُّ مَ  وَ
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ا يْهَ لَ عُ ، عَ ضِ وْ مَ طِ  وَ وْ مْ  سَ كُ دِ ـ يفِ  أَحَ نَّةِ الْ ٌ  جَ ريْ نْ  خَ يَا مِ نْ ا الدُّ مَ ا وَ يْهَ لَ ةُ ، عَ حَ وْ الرَّ ا وَ هَ وحُ رُ ـ يَ بْدُ الْ  يفِ  عَ

بِيلِ  ـ أَوْ  اللَّـهِ  سَ ةُ الْ وَ دْ ٌ  غَ ريْ نْ  خَ يَا مِ نْ ا الدُّ مَ ا وَ يْهَ لَ   ]عَ

 و تاس بهتر دنياست در چه آن و دنيا از اسالم مرزهاي از پاسداري روز يك«
 هر و دنيا از، باشد خورده بهشت به رسيدن براي اهللا راه در شما از يكي كه يها آنتازي
 در چه آن و دنيا از بودن اهللا راه در شب يك يا و صبح يك. است بهتر، دنياست در چه

().است بهتر، دنياست
1082F

1( 
هرضي  ابوهريره از  علَيه وآله وسلَّم هاللـَّصلَّى  اهللا رسول كه است روايت عنْه اللـَّ

ثَلُ [: فرمود ـ مَ دِ الْ اهِ جَ بِيلِ  يفِ  مُ ـهُ وَ  اللَّـهِ  سَ لَمُ  اللَّ نْ  أَعْ دُ  بِمَ اهِ َ بِيلِ  يفِ  جيُ ثَلِ  اللَّـهِ  سَ مَ ائِمِ  كَ  الصَّ

ـ ائِمِ الْ لَ  قَ كَّ وَ تَ دِ  اللَّـهُ  وَ اهِ جَ بِيلِهِ  يفِ  لِلْمُ اهُ  بِأَنْ  سَ فَّ تَوَ هُ  يَ لَ خِ يُدْ ـ فَ نَّةَ الْ هُ  أَوْ  جَ عَ جِ رْ املًِا يُ نْ  نَالَ  بِامَ  سَ  مِ

رٍ  ةٍ  أَوْ  أَجْ نِيمَ  ] غَ

مي جهاد او راه در كسي چه كه است داناتر خود تعالىاهللا -اهللا راه در مجاهدان مثل«
 مجاهد اگر كه است نموده تعهد خود تعالىاهللا است دار زنده شب دار روزه بسان -كند

 همراه، تندرست و سالم) دارد نگه زنده اگر( و سازد بهشت ردوا را او بميراند را راهش
().برگرداند) خانه به( غنيمت يا پاداش

1083F

2( 
: كه آمده چنين آن در و است كرده تخريج را حديث اين خود صحيح در مسلم 

نَ [ مَّ ـهُ  تَضَ جَ  ملَِنْ  اللَّ رَ بِيلِهِ  يفِ  خَ هُ  الَ  سَ جُ ْرِ ا إِالَّ  خيُ ادً هَ بِييلِ  يفِ  جِ نًاوَ  سَ ا يبِ  إِيامَ يقً دِ تَصْ يلِ  وَ سُ وَ  بِرُ هُ  فَ

 َّ يلَ نٌ  عَ امِ هُ  أَنْ  ضَ لَ خِ ـ أُدْ نَّةَ الْ هُ  أَوْ  جَ عَ جِ نِهِ  إِىلَ  أَرْ كَ سْ ي مَ جَ  الَّذِ رَ نْهُ  خَ ائِالً  مِ ا نَ نْ  نَالَ  مَ رٍ  مِ  أَوْ  أَجْ

ةٍ  نِيمَ  )1084F3(]غَ

                                                            
 )1881( مسلم) 6415 ،3250 ،2892(  بخاري -1
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 و اهللا راه در فقط خروجش اين و شود خارج اهللا راه در كه كسي براي يتعال اهللا«
 يا و گرداند بهشت وارد را او كه كندمي تضمين، باشد پيامبرانش تصديق و او به ايمان

 ».گرداند باز غنيمت و پاداش با كرده خروج آن از كه منزلي به را او
هرضي  ابوهريره باز  هصلَّى  اهللا رسول از عنْه اللـَّ  كنديم روايت علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

ا[ :فرمود كه نْ  مَ لُومٍ  مِ كْ لَمُ  مَ كْ بِيلِ  يفِ  يُ اءَ  إِالَّ  اللَّـهِ  سَ مَ  جَ وْ ـ يَ ةِ الْ يَامَ هُ  قِ لْمُ كَ مَى وَ دْ نُ  يَ نُ  اللَّوْ وْ مٍ  لَ  دَ

يحُ  الرِّ يحُ  وَ كٍ  رِ سْ   )1085F1(]مِ

 حاضر قيامت در كه اين مگر باشد برداشته جراحتي اهللا راه در كه نيست كس هيچ«
 بويش و است خون رنگ، رنگش، است جاري خون زخمش از كه يحال در شودمي

 )عليه متفق( ».مشك بوي
هرضي  انس از هصلَّى  اهللا رسول كه است روايت عنْه اللـَّ  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

وا[ :فرمودند دُ اهِ ـ جَ كِنيَ الْ ِ رشْ م مُ كُ سِ أنفُ مْ وَ الِكُ وَ مْ  بِأَمْ يكُ دِ أَيْ ـوَ  وَ مْ الْ نَتِكُ  و جان و مال با« ]سِ

(».كنيد جهاد مشركان با خود زبان دست و
1086F

2(  
هرضي  انصاري جبر بن ابوعبس هصلَّى  اهللا رسول كه كندمي روايت عنْه اللـَّ علَيه  اللـَّ

لَّمسو هآلا[ فرمودند و تْ  مَ َّ ربَ ا اغْ مَ دَ بْدٍ  قَ بِيلِ  ىفِ  عَ هُ  اللَّـهِ  سَ سَّ تَمَ  ] نَّارُ ال فَ

(».شد نخواهد عذاب جهنم آتش به شود آلود غبار اهللا راه در كه كس هر هايگام«
1087F

3(  
هرضي  ابوهريره از آن در نيز و آورده صحيحش در را حديث اين بخاري  عنْه اللـَّ

هصلَّى  اهللا رسول كه است روايت ـ ىفِ  إِنَّ [: فرمودند علَيه وآله وسلَّم اللـَّ نَّةِ الْ ةَ  جَ ائَ ةٍ  مِ جَ رَ  دَ

ا هَ دَّ ينَ  اللَّـهُ  أَعَ دِ اهِ جَ ا ىفِ  لِلْمُ بِيلِ اهللا؛ مَ يْنَا سَ ِ  بَ تَنيْ جَ رَ امَ  الدَ َ  كَ ءِ  بَنيْ امَ ضِ  السَّ األَرْ  ]وَ

                                                            
 1876مسلم) 5533 ،2803 ،237 بخاري -1

 و) 2427/ش) 2/81(  حــاكم و )2431دارمــي  ( )3098( نســائي) 2504( ابــوداود ،)3/124،251( احمــد -2
 دانسـته  صـحيح ) 2186( ابودود صحيح در را آن آلباني و. است كرده تاييد را او ذهبي و دانسته صحيح

 است
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 ديده تدارك خود راه در مجاهدان براي را آن اهللا كه است درجه صد بهشت در«
 زمين و آسمان بين يفاصله اندازه به ديگر درجه تا درجه هر ميان فاصله و. است
1088F».است

1 

ن[: فرمودند كه است روايت عنْه اللَّـهرضي  ابوهريره از نيز مسلم صحيح در  ماتَ  مَ

و مل و غزُ ث مل و يَ دِّ هُ  حيُ عبَةٍ  عىل مات به نفسَ اق من شُ  يا و نكند جهاد و بميرد هركس« ]نِفَ

(».است مرده نفاق از ياهشعب بر نكند هم را آن قصد
1089F

2( 
هرضي  عمر ابن عبداهللا از  هصلَّى  اهللا رسول از كه: است روايتما عنْه اللـَّ علَيه  اللـَّ

لَّمسو هآلا[: فرمودمي كه شنيدم و تُمْ  إِذَ عْ بَايَ ـبِ  تَ ينَةِ الْ مْ  عِ تُ ذْ أَخَ نَابَ  وَ ـ أَذْ رِ الْ يتُمْ  بَقَ ضِ رَ عِ  وَ رْ  بِالزَّ

تُمْ  كْ رَ تَ ـ وَ هَ الْ لَّطَ  ادَ جِ مْ  اللَّـهُ  سَ يْكُ لَ الّ  عَ هُ  الَ  ذُ عُ نْزِ تَّى يَ وا حَ عُ جِ رْ مْ  إِىلَ  تَ  ]دِينِكُ

 به العاده فوق اهميت از كنايه( گرفتيد را گاو دم و كرديد عينه يمعامله گاههر«
 خوار را شما اهللا كرديد ترك را جهاد و كرديد خوش دل زراعت به و) است كشاورزي

(».است دين به بازگشت آن از رهايي راه اتنه و كرد خواهد
1090F

3( 
 مجاهدان براي تعالىاهللا آنچه بيان و مجاهدين و جهاد فضل در زيادي احاديث

 هشدار و تهديد همچنين و بزرگ پاداش و عالي جايگاههاي از است كرده مهيا صادق
 .است شده روايت آن از گرداندن روي و جهاد ترك به نسبت
 فكر حتي و جهاد به كردن پشت كه است اين بيانگر كرديم ذكر كه آخري حديث دو
 و زراعت و تجارت به اشتغال و شوديم محسوب نفاق از ياهشعب آن به نكردن

                                                            
 )7423 ،2790( بخاري -1
 )1910( مسلم -2
ــد -3 ــو) 84 ،2/42( احم ــن و ،)3462( داوداب ــتن اي ــودود م ــت، اب ــي اس ــاميين در طبران ) 3/329(  مسندالش

  وداابــود صــحيح. اســت دانســته صــحيح را آن آلبــاني و) 10484(  كبــري ســنن در بيهقــي ،)2417/ش
 تلخـيص  و. است دانسته صحيح را ان القطان ابن) 9/245( ابوداود ننس بر  قيم ابن پاورقي: نگا) 2956(

 ثقه آن رجال گويد) 828ش 245/ص المرام بلوغ در حجر ابن حافظ) 1181ش3/19( رحج ابن ،الحبير
 .هستند
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 خواهد برآن دشمنان تسلط و مسلمانان خواري باعث جهاد هنگام در ربوي معامالت
 ؛نيست پذير امكان خواري اين از رهايي و هستيمآن شاهد امروزه كه طورهمان .شد
 .خالصانه جهاد و راهش در استقامت و اسالم دين متعالى به بازگشت با مگر

 اسالم مبين دين حقيقت به همگان تا نهد منت مسلمانان بر خواهيممي تعالى اهللا از
 در را ها آن. گرداند جمع حق يلوا بر را همه و گرداند اصالح را شانرهبران و بازگردند

 برداشته ها آن از خواري و يابند عزت كهاين تا دهد توفيق راهش در جهاد و دين فهم
 . است اين بر تواناي او كه چرا، گرداند شان نصيب را دشمنان بر پيروزي و شود

 )11-3( ص المجاهدين و الجهاد فضل يرساله باز ابن شيخ

 است جهاد، ايمان از پس اعمال برترين] 7[

 است؟ تعالى اهللا نزد اعمال برترين عملي چه س:

هصلَّى  رسول از ج: : فرمود است؟ برتر عملي چه كه پرسيدند علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
 آن از بعد: گفتند ]اهللا راه در جهاد[: گفت چه؟ آن از بعد: گفتند ]رسولش و اهللا به ايمان[

().مقبول حج[: گفت چه؟
1091F

 )عليه متفق( )1
   وسلم وصحبه وآله محمد ناينب يعل اهللا يصل و، قيالتوف باهللا و

 )14، 12/15( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 اهللا راه در جهاد انواع و اهداف] 8[

 چيست؟ جهاد از مقصود س:

 و اهللا دين تبليغ: دو هر از مراد و دفاع جهاد و طلب جهاد: است نوع دو بر جهاد ج:
 در اهللا دين اعتالء و نور به هاتاريكي زا بندگان نجات و تعالى او سوي به مردم دعوت
 در و مباركش كتاب در اهللا تعالي كه اين كما باشد اهللا براي شاههم، دين تا است زمين

                                                            
 )83(  مسلم و) 1519،26ي  (بخار -1
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﴿ :فرمايدمي انفال سوره                   ﴾

  ]۳۹[األنفال: 
 . »گردد اهللا از خالصانه دين و نماند باقي ياهفتن تا كنيد پيكار آنان با«

﴿ :فرمايدمي توبه سوره در                 

                          

                     ﴾ :۵[التوبة[  

، يافتيد كجا هر را) شكن عهد( مشركان، گرفت پايان حرام هايماه كه هنگامي«
. بنشينيد كمين به آنان براي هاگاه كمين يهمه در و كنيد محاصره و بگيريد و بكشيد

، اهللا گمان بي. گذاريد باز آنان براي را راه دادند زكات و خواندند نماز، كردند توبه اگر
 . »است )بندگان يهمه براي( گسترده رحمت و فراوان مغفرت داراي

 . دارد وجود باره اين در نيز ديگري زياد آيات

هصلَّى  اهللا رسول تُ أُ [ :فرمودند علَيه وآله وسلَّم اللـَّ رْ اتِلَ  أَنْ  مِ تَّى النَّاسَ  أُقَ وا حَ دُ هَ شْ  أَنْ  يَ

هَ  الَ  ـهُ  إِالَّ  إِلَ أَنَّ  اللَّ ا وَ دً َمَّ ولُ  حمُ سُ وا، اللَّـهِ  رَ يمُ قِ يُ ةَ  وَ الَ تُوا، الصَّ ؤْ يُ ؛ وَ اةَ كَ ا الزَّ إِذَ لُوا ذلک فَ عَ  فَ

وا مُ صَ نِّي عَ مْ  مِ هُ اءَ ُمْ  دِمَ اهلَ وَ أَمْ قِّ اإلسالم إِالَّ  وَ ُمْ وَ ، بِحَ اهبُ سَ ىلَ  حِ ـهِ  عَ  ] اللَّ

 نيست اهللا جز برحقي معبود كه دهند شهادت كه اين تا بجنگم مردم با امشده مأمور«
هصلَّى محمد كه اين و  زكات و دارند پاي به را نماز و اوست رسول علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
 محفوظ من از را خود هايمال و هاخون دادند انجام را كارها اين كه زماني، بپردازند را

().است اهللا با كارشان و سر و، اسالم حق به مگر ؛اندداشته
1092F

1(  
هرضي  هريره ابو از صحيحين در هصلَّى  اهللا رسول كه است روايت عنْه اللـَّ علَيه  اللـَّ

لَّمسو هآلتُ [: فرمود و رْ اتِلَ  أَنْ  أُمِ تَّى النَّاسَ  أُقَ هَ  حَ شْ وايَ هَ  الَ  أَنْ  دُ ـهُ  إِالَّ  إِلَ أَينِّ رسول اهللا؛ اللَّ  وَ

ا إِذَ ا فَ وهَ الُ وا قَ مُ صَ نِّي عَ مْ  مِ هُ اءَ ُمْ  دِمَ اهلَ وَ أَمْ ا إِالَّ  وَ هَ قِّ ُمْ  بِحَ اهبُ سَ حِ ىلَ  وَ  ]اللَّـهِ  عَ
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 من و نيست اهللا جز برحقي معبود كه دهند شهادت تا بجنگم مردم با امشده مأمور«
 به مگر ؛اندداشته محفوظ من از را شانمال و هاخون، گفتند را اين نچهچنا، اويم رسول

 . )1093F1(»است تعالىاهللا با شانحساب و آن حق

 ال يقولوا حتى الناس أقاتل أن أمرت[ :گفت كه شده روايت او از نيز مسلم صحيح در

 )1094F2(]به جئت وبام يب ويؤمنوا اهللا إال إله

هصلَّى  اهللا رسول«   اين تا بجنگم مردم با ماهشد مأمور: فرمودند يه وآله وسلَّمعلَ اللـَّ
 ». آورند ايمان ماهآورد چه آن به و من به و نيست حقي بر معبود هيچ اهللا جز: بگويند كه

هرضي  اشجعي طارق از نيز مسلم صحيح در  اهللا رسول كه است روايت عنْه اللـَّ

هصلَّى  دَ  من[: فرمود له وسلَّمعلَيه وآ اللـَّ حَّ مَ  دونه من يعبد بام وكفر تعاىل اهللا وَ رُ ه حَ  مالُ

هُ   )1095F3(]اهللا عىل وحسابه ودمُ

 كفر شودمي عبادت اهللا از غير چه آن به و باشد داشته ايمان اهللا وحدانيت به هركس«
 .» است اهللا با او حساب و است كرده حفظ را خود خون و مال ورزد
 وجوب بيانگر آشكارا احاديث و آيات اين. دارد وجود زيادي احاديث رهبا اين در 
 و آنان به اسالمي دعوت و پيام رساندن از بعد البته است؛ مشركان و كفار با جهاد

هصلَّى كنند و به پيامبرش محمد  عبادت تعالي را اهللا تنها تا كفر؛ بر اصرارشان علَيه  اللـَّ
لَّمسو هآلممنوع شاناموال تصرف و خون ريختن قطعاً .بازگردند، نمايند يپيرو و 

 و طلب جهاد هااين ي همه. بياورند ايمان صورت بدين كه آن از بعد مگر شد؛ نخواهد
 به توجه با شوندمي جزيه پرداخت به ملزم كهكساني تنها. يردگمي بر در را دفاع جهاد

 .هستند استثنا قاعده اين از ها آن اهليت و شرايط

                                                            
 )21(  مسلم في بنحوه -1
 .شود مراجعه نيشيپ ثيحد جيتخر به -2
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﴿ :رمايدفيم تعالىاهللا                   

                        

               ﴾ :۲۹[التوبة[ 

 ندارند ايمان) بايد و شايد كه چنان( جزا روز به و، اهللا به كه كتاب اهل از كساني با«
 و، دانندنمي حرام نداهكرد تحريم) سنت در( شاهفرستاد و)قرآن در( اهللا كه را چيزي و

، توانايي اندازه به خاضعانه كهزماني تا كنيد كارزار و پيكار، پذيرند نمي را حق آيين
 .»بپردازند را جزيه
هصلَّى  اهللا رسول از  . گرفتند جزيه هامجوسي از كه است ثابت علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
 به ملزم مجوس و نصاري، يهود: يعني كافران از گروه سه كه است ثابت، نصوص طبق

 با و بجنگند كفار با كه است واجب مسلمانان توانايي وقت در. شدند جزيه پرداخت
 ديگران يدرباره اما. بدهند جزيهاز سر تسليم  يا و شوند مسلمان تا ندينما جهاد آنان
 اهللا رسول زيرا آورند؛ اسالم تا كنند جهاد ها آن با بايد علما از قولي طبق هااين از غير

هصلَّى   جزيه ها آن از و آوردند اسالم گروه گروه تا يدجنگ اعراب با علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
نمايند  حفظ آن با را شانهايمال و هاخون تا بودمي درست جزيه دريافت اگر. نگرفت

 علما از برخي اما. شدمي نقل حتماً افتادمي اتفاق امر اين چنانچه. دكر ميبرايشان بيان 
(مسلم صحيح در كه بريده مشهور حديث به استناد با

1096F

 از جزيه گرفتن، است موجود )1
كتاب در آن اختالفات و مسئله اين حل و داليل بيان البته. انندديم جايز را كفار يههم
 مراجعه جاآنبه تواندمي باشد آنپي در كهكسي. دارد وجود دانشمندان مباحث و ها

 در و نيستند گجن اهل كه ها آن امثال و سالمندان و كودكان، زنان، كفار ميان از. نمايد
 در هااين ازكسي اگرولي جنگيد؛ آنان با نبايد و هستند استثناء اندنداشته شركت آن

 او با بايد، شرعي يهادل طبق، دادياري خود نظر و فكر با را ها آن يا، كرد شركت جنگ
 .جنگيد

                                                            
 )1731مسلم  ( -1
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 )15، 12(، ص) ومجاهدين جهاد فضل( رساله از -باز ابن شيخ

 مياسال جهاد مراحل] 9[

  است؟ داشته مراحلي چه اسالمي جهاد س:

 اين در مسلمانان به اجازه: اوليمرحلهجهاد در اسالم سه مرحله داشته است:  ج:

﴿ :است مشهود الهي كالم در كه گونههمان الزام و اجبار بدون باره    

                   ﴾ :۳۹[احلج[ 

، گرددمي) تحميل( جنگ آنان به كه شودمي داده كساني به ]خود از دفاع[ اجازه«
 .»كند پيروز را ايشان كهاين بر است توانا اهللا و. است رفته ستم بديشان كه چرا

 از كشيدن دست و جنگندمي مسلمانان با كهكساني با مبارزه به امر: دوميمرحله
 .ورزندنمي مبادرت امر اين به كهكساني با جنگ

  ﴿ :ديرماف مي باره نيا در يتعال اهللا          ﴾ :البقرة]

۲۵۶[ 
 ضاللت و ازگمراهي كمال و هدايت كه چرا، نيست دين قبول در اكراهي و اجبار«

 . »است شده مشخص

﴿ :يآيه و                    ﴾ :الکهف]

۲۹[  
يهركس پس. است آمده پروردگارتان سوي از) كه است چيزي همان( حق بگو و«

 .»شود كافر خواهدمي كههركس و بياورد ايمان خواهدمي كه

﴿ :يآيه و                           

    ﴾ :۱۹۰[البقرة[  

 اهللا زيرا نكنيد؛ تعدي و تجاوز و. جنگندمي شما با كهكساني با بجنگيد اهللا راه در و«
 .»داردنمي دوست را گران تجاوز
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﴿ :فرمايدمي نساء يسوره در يتعال اهللا، عالمان از گروهييگفته به     

                                   

                          

                             

                                   

                   ﴾ :۹۰ – ۸۹[النساء[  

 نداهشد كافر خود كه گونه همان شويد؛ كافر شما كه دارندمي دوست) منافقان( آنان«
 را آنان و( نگيريد ايشان از ياراني صورت اين در پس. شويدمساوي) ايشان با كفر در( و
 از اگر ولي. كنندمي هجرت اهللا راه در) و آورندمي ايمان( كه گاه آن تا) ندانيد خود از

 لزوم صورت در و كنيد اسير و بگيريد يافتيد كجا هر را آنان زدند؛ باز سر كار اين
يم پيدا پيوند گروهي با كهكساني مگر. نگزينيد بر ياوري و يار ايشان ميان از و، بكشيد

 و آيندمي شما پيش كهكساني يا و، است پيمان آنان و شما ميان كه) برندمي پناه( و كنند
 خواستمي اهللا اگر و. بجنگند خود قوم با خواهندمي نه و دارند شما با جنگ سر نه

گيري كناره شما از اگر بنابراين. جنگيدندمي شما با آنان و كردمي چيره شما بر را ايشان
 متعرض كه دهدنمي اجازه شما به اهللا، كردندصلح پيشنهاد و نجنگيدند شما با و كردند

 .بعدي آيات و. »شويد آنان
 هايشانسرزمين در ها آن با جنگيدن و مطلق صورت به مشركان با جهاد: سوم مرحله

 و برسد خير زمين ساكنان تمام به و بماند اهللا دين خالصاً و نماند باقي ياهفتن كهاين تا
 حكم از بندگان و بروند بين از الحاد و كفر داعيان و يابد گسترش اسالم يدامنه

 ها انسان، استوار دين اين ي وسيله به. شوند مند بهره آن آسان متعالى و عادل شريعت
 ظلم از و سبحان خالق عبادت به خلق عبادت از و اسالم گشايش به دنيا تنگناهاي از را

 رهنمون اسالم گشايراه و ناب احكام و شريعت عدالت به جور حكام و ستمگران
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صلَّى  اهللا رسول و يافته استقرار آن براساس دينيبرنامه كه استچيزي هماناين. گردند
ه  .است بوده آن براي و آن راه در مرگ تا علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

﴿ :است كرده نازل آياتي توبه)( ةالبراء سوره در باره اين در نيز تعالىاهللا      

               ﴾ :۵[التوبة[  

 بيابيد كه كجا هر را) عهدشكن( مشركان، گرفتپايان حرام ماههاي كههنگامي«
 .»بكشيد

﴿                   ﴾ :۳۹[األنفال[  

 .»گردد اهللا از خالصانه دين و نماند باقي ياهفتن تا كنيد پيكار آنان با«
مي ييدأت را آن صحت و است حقيقت همين بيانگر شديم يادآور كهنيزاحاديثي و
 . كند

 در مسلمانان با كهكسي با مبارزه: يعني دوم؛ مرحله كه دندمعتق علما از بعضي -
. است شده منسوخ، ندارد جنگ سر مسلمانان با كهيكس با مبارزه عدم و است جنگ
 و نيروها تعالىاهللا وقتي اما است؛ بوده مسلمانان ضعف هنگام در حكم اين چون

 اهللا دين تنها تا بجنگند آنان يهمه با كه رسيد دستور آنان به داد افزايش را امكاناتشان
 .بدهند جزيه، دارند را جزيه پرداخت شرايط اگر يا بماند
 زمان در بلكه است نگشته منسوخ دوم مرحله كه معتقدند علما از ديگري گروه اما

 و بجنگند دشمنان با توانستند و بودند قوي مسلمانان كه آنگاه. شودمي عمل آن به نياز
 جهاد به آيدمي بر آن مفهوم از چه آن و توبه آيه دستور طبق بايد، كنند جهاد راهش در

، جنگندمي ها آن با كهكساني با فقط بايد ندارند را كار اين توانايي كهزماني اما، بپردازند
 نساء يسوره آيهبه وسيله اين به تا. نجنگند، كنندنمي را كار اين كهكساني با و بجنگند

 نيز تيميه ابن و است همين، نسخ قول از بهتر و تر صحيح قول و باشند كرده عمل
 .است داده ترجيح را قول همين
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 داندمي باشد داشته هم را بصيرت ترين كم كهكسهر كه شد مشخص ترتيب اين به
 دفاعي بصورت فقط جهاد: يندگو مي كه معاصر نويسندگان از بعضي سخن كه

 و دارد تعارض آن با نيز كرديم ذكر كه ياهادل و است نادرستي سخن، دارد مشروعيت
 ترجيح را آن تحقيق و علم اهل و پرداختيم آن به تفصيل به ما كه است همان درست

 .نداهداد
هصلَّى  اهللا رسول سيره در هركس  ما چه آن، كند تأمل اصحاب و علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

 با را ما هايگفته و شد خواهد وشنر برايش كرديم ذكر مشركان با جهاد خصوص در
 .يابدمي منطبق احاديث و آيات

 ) 18، 15(، ص) مجاهدين و جهاد فضل( رساله از -باز ابن شيخ

 است واجب جهاد براي آمادگي] 10[

 چيست؟ جهاد براي الزم آمادگي س:

 گيكفارآماد با مبارزه براي توان حد در كه است داده دستور مؤمنش بندگان به اهللا ج:

﴿ :فرمايدمي و باشند حذر بر آنان از و بگيرند              ﴾

  ]۶۰[األنفال: 
 .»بسازيد آماده) معنوي و مادي( نيروي توانيدمي كه جاآن تا آنان با مبارزه براي«

﴿ :فرمايدمي و            ﴾  :۷۱[النساء[ 

 .»ديبگير را الزم احتياط، يداهآورد ايمان كهكساني اي«
 يهانيرنگ برابر در الزم احتياط و آمادگي به توجه كه است آن بيانگر خود اين 

 جسمي و نظامي آمادگي مختلف انواع اين يمجموعه زير در واجب است. دشمنان
 براي مجاهدين هايآموزش و هاتمرين و حسي و معنوي وسايل نيز و است منظور

 در كه وسايلي يهمه به توجه و ها آن از كاربري چگونگي و هااسلحه انواع از استفاده
 كر در و داردمي نگه امان در ها آن نيرنگ و كيد از و كندمي ياري را ما دشمنان با جهاد

 برابر در آمادگي هايبرنامه از است مؤثر دريا و هوا زمين و و) پاتك و تك( فر و
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 و داده دستور مطلق طور به را، هوشياري و آمادگي تعالى اهللا و روندمي شمار به دشمنان
 و است تحول و تغيير حال در زمان كه چرا، است نكرده اشاره خاصي حالت و نوع به

 يا جهاد گاهي و، شودمي قوي و ضعيف آن نيروي و كم و زياد دشمن، متنوع ها سالح
 امثال و دليل اين به يرد.گ ميانجام  دفاع و گاهي براي است هجومي و ابتدايي نوع از

 تا است داده دستور هوشياري و احتياط و آمادگي به مطلق طور به تعالى اهللا، موارداين
 و نيرو از چه آن خود زمان موجود وضعيت بر بنا مسلمين ودعوتگران متفكران، رهبران
 .نمايند فراهم، مبارزه كنند دشمنان با تا بينندمي نياز كه نظامي تاكتيك

هصلَّى  اهللا رسول صحيح روايتي در كه چرا  اَحلَربُ « :فرمودند علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

ةٌ  دعَ (».است) خدعه( تاكتيك، جنگ« »خَ
1097F

1(  

 با كه برسد جاهايي به و نيرنگ تاكتيك با توانددرگيرمي نيروي كه: است اين منظور
 احزاب جنگ در. است شده ثابت تجربه به خود اين و رسدنمي آن به زياد ادتعد و نيرو
هرضي  مسعود ابن نعيم هصلَّى  اهللا رسول ياجازه با عنْه اللـَّ  طي و علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

 را ها آن و كرد فراهم را يهوديان و مشركان ذلت و خواري شرايط نيرنگي و تاكتيك
 و گشت ها آن بر مسلمانان پيروزي و عزت باعث و انداخت اختالف به و ساخت متفرق

مي و است دشمنانش بر تعالى او تدبير و اوليا به نسبت تعالىاهللا ياري و فضل اين

﴿ :فرمايد              ﴾ :۳۰[األنفال[  

 اهللا و كردمي سازي چاره و تدبير هم اهللا و كشندمي نقشه و دانديشنمي چاره آنان«
 .»است ساز چاره بهترين
 آمادگي و اهللا دستور از اطاعت كه است روشن خردمندان براي گذشت چه آن از
 امكان حد در ياستفاده و احتياط و هوشياري جهت در تالش و دشمنان با مقابله براي

 و دينش بر استقامت و اهللا بر توكل و اعتماد و اخالص با معنوي و مادي مباح اسباب از
 كه را خود دوستان و اوليا تعالي او چون، است واجب تعالى او از ياري كردن طلب

                                                            
 ).1740 ،1739(  مسلم ،)3029،3030(  بخاري عليه فقمت -1
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يانگيزه و نمايند جهاد راهش در نيت صدق با و كنند اجرا را اوامرش و ادا را شحقوق
 در جل جالله اهللا. دكن ميرت نص، باشد دينش اظهار و اهللاكلمه اعالي كار اين از شان
 با كهاين تا است اهللا جانب از پيروزي و نصر كه گردانيده آگاه را ها آن و داده وعده قرآن
 . كنند جهاد وسايل تمام با و او به توكل

﴿ :فرمايدمي تعالى اهللا                    

 ﴾ :۷[حممد[ 

 را تانهايگام و كندميياري را شما اهللا، كنيد ياري را اهللا دين اگر! مؤمنان اي«
 .»گرداندمي استوار

﴿ :فرمايدمي و            ﴾ :۴۷[الروم[ 

 . »است بوده واجب ما بر مؤمنان ياري همواره و«

﴿ :دهفرمو و                     

                                

        ﴾ :۴۱ – ۴۰[احلج[ 

 و است نيرومند اهللا. دهند ياري را او كه را كساني دهدمي ياري اهللا، مسلم طور به«
 كهمؤمناني آن( نمايد جلوگيري هايشوعده تحقق از و درمانده را او تواند نمي چيزي

 ايشان زمين در هرگاه كه هستندكساني) است داده پيروزي و ياري يوعده بديشان اهللا
 از نهي و معروف به امر و پردازندمي را زكات و دارندمي پا بر را نماز، مبخشي قدرت را

 . »گرددمي بر اهللا به كارها ي همه سرانجام و نمايندمي منكر
 چه آن به ما صالح پيشينيان كه هنگامي. است موضوع اين در كه ديگري زياد آيات 
 با صادقانه و صبرنموده راهش رد. نمودند عمل، كردند امر را ها آن رسولش و تعالىاهللا

 بر را ها آن، شان امكانات و نيروها كمي به توجه با تعالىاهللا. كردند جهاد دشمنان
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  ﴿ :فرمايدمي تعالىاهللا كه گونه همان. كرد غالب، بسيار دشمنان         

            ﴾ :۲۴۹[البقرة[ 

 اهللا و نداهشد چيره فراواني هايگروه بر اهللا فرمان به كهاندكي هايگروه بسيارند چه«
 .»است بردباران با

﴿ :فرموده و                     

                 ﴾ :۱۶۰[آل عمران[  

 گرداند خوارتان اگر و شد نخواهد چيره شما بر كس هيچ كند ياري را شما اهللا اگر«
 . »بس و كنندتوكل اهللا بر تنها بايد مؤمنان و دهد؟ ياري را شما او از پس كهكيست
 پايدار اهللا متعالى بر و شدند اختالف چارد و تغييركردند مسلمانان كهزماني از اما

 بر دشمنان و گشتند ذليل و خوار افتادند شانهوس و هوا پي در بيشترشان و نماندند
، شرك، گناهان سبب به اين و نيست پوشيده كسي بر حقيقت اين. شدند مسلط ها آن

 اغلب در شريعت حاكميت عدم و، كشورها اكثر در اختالف و تفرقه، منكرات، هابدعت
 .است مسلمان كشورهاي

﴿ :فرمايدمي اهللا                        

 ﴾ :۳۰[الشوری[  

، يداهكرد خود كه است كارهايي خاطر به، رسدمي شما به بالها و مصايب از چه آن«
 .»كندمي گذشت ماش كارهاي از بسياري از اهللا و

﴿ :فرمايدمي و                            

 ﴾ :۵۳[األنفال[  

 حال آنان كه اين مگر دهدنمي تغيير، است داده گروهي به كه را نعمتي هيچ اهللا«
 .»دهند تغيير را خود
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﴿ :فرمايدمي و                         

            ﴾ :۴۱[الروم[  

 مردمان كه كارهايي خاطر به است گشته پديدار خشكي و دريا در خرابي و تباهي«
مي انجام ها انسان كه را كارهايي از برخي سزاي يتعال اهللا، وسيله بدين. نداهددامي انجام
 . »بكشند دست معصيت از و شوند بيدار آنان كه اين تا چشاندمي بديشان دهند

 اهللا رسول كه را سنگري و كردند اختالف و نزاع، احد جنگ در تيراندازان كه زماني
هصلَّى   و افتاد اتفاقات آن كردند رها بمانند جا آن بود داده دستور وسلَّمعلَيه وآله  اللـَّ

 معلوم همگان بر كه شدند كشتهتعدادي و خوردند شكست و شدند مجروح مسلمانان

﴿ :كرد نازل را آيه اين اهللا، نفهميدند را موضوع مسلمانان كهزماني و است    

                                 

      ﴾ :۱۶۵[آل عمران[ 

 اين ييدگو مي، است داده دست شما به) احد جنگ در( مصيبتي كههنگامي آيا«
 كسبپيروزي، آن برابر دو) بدر جنگ در( كه آن حال و كجاست؟ از) فرار و كشتار(

 .»است توانا چيزي هر بر اهللا گمانبي) است خودتان ناحيه از شكست( اين بگو، كرديد
 اللَّـهصلَّى  اهللا رسول بماند امان در آن بد عواقب و گناهان شر از كسي بود قرار اگر

لَّمسو هآلو هلَيدر و بودند زمين ياهال بهترين كه بودند احد روز در كرامش اصحاب و ع 
 به موضوعات آن هااين يهمه به توجه با. ندماند ميدر امان ، كردندمي مبارزه اهللا راه

هصلَّى  اهللا رسول با قصد روي از كه تيراندازان گناه خاطر  مخالفت علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
 قصد ها آن حتي و گرفت صورت اشتباه آن، نادرست تأويل اثر بر بلكه بودند نكرده

هصلَّى  اهللا رسول دستور انجام دركوتاهي  وقتي بلكه، نداشتند را علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
 به نيازي ديگر و است تمام كار كه كردند گمان، خوردند شكست مشركين ديدند

 رسول تا بمانند جا آن در كه بود شان يوظيفه كه حالي در نيست پاسداري و نگهباني
هصلَّى  اهللا  اين تعالىاهللا اما. بدهد را اجازه ترك نمودن آنجا ها آنبه  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
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 كتابش در كهزيادي مصالح و عظيم اسرار و بالغه حكمت براساس و بود مقدركرده گونه
 ايشان رسالت صدق داليل از يكي خود اين و افتاد اتفاق حوادث آن دارد اشاره ها آن به

 مانندكه استبشري و است اهللا پيامبر و بوده برحق رسول كه است اين مؤيد و، است
هصلَّى  محمد و كشدمي درد و شودمي زخمي ديگران  و رب، علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

 به پيروزي بلكه نيست او اختيار در پيروزي و نصرت و شود عبادت كه نيست پروردگار
 به راهي هيچ. گرداندمي پيروز را او و نهدمي منت بخواهد هركه به و است اهللا دست

 مگر ندارد؛ وجود پيروزي و يافتن ياري و شانيگذشته عظمت به مسلمانان بازگشت
 دشمنان با دشمني و اهللا دوستان با دوستي، آن بر استقامت و دين يآموزه به بازگشت با

 كارهاي در ياري و حق كالم بر اتحاد و، امور تمام به نبخشيد استحكام همچنين و اهللا
 .پرهيزگاري و نيك

هرضي  انس ابن مالك امام  رَ  يُصلِحَ  لَن[: يدگو مي عنْه اللـَّ  أَصلَحَ  ما إال األمة هذه آخِ

ا هلَ  )1098F1(]أَوَّ

 ».شد اصالح اولش كه چيزي همان به مگر دشو مين اصالح امت اين آخر«
 چنگ و شريعت اتباع با را امت اين اول اهللا كه است علما يهمه ينظريه اين و 
 نيز آن آخر و كرد اصالح آن بر تعاون و دينداري در صداقت و ريسمانش به زدن

 .صورت همين به مگر شودنمي اصالح
 مجاهدان و جهاد فضل رساله از -سؤال كردن اضافه و تصرفي اندك با -باز ابن شيخ

 25 -19ص

 نصاري و يهود غير از جزيه و اسالم رشيپذ حكم] 11[

 آورند؟ ايمان كافران كه است واجب آيا س:

                                                            
  ص »ميالمسـتق  الصـراط  اقتضـاء «  و ،)1/353،231(  »هيـ ميت ابـن  االسـالم  خيشـ ي فتاوا مجموعه: « ك ن -1

)394،367( 
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 چرا باشند؛ نصراني و يهودي اگر حتي شوند مسلمان كه است واجب كافران بر ج:

﴿ :فرمايدميتعالى اهللا كه                       

                                

                         ﴾ :األعراف]

۱۵۸[  
 ذاتي آن اهللا، هستم شما يهمه بسوي اهللا رستادهف من :بگو) مردم به( !پيامبر اي«
 ميراندمي كه اوست، نيست حقي بر معبود او جز، اوست آن از زمين و ها آنآسمكهاست

 كهياهنخواند درس پيامبر آن، شاهفرستاد و اهللا به بياوريد ايمان پس. گردانديم زنده و
 .»يابيد هدايت ات كنيدپيروي او از، دارد ايمان سخنانش و اهللا به

هصلَّى  اهللا رسول به كه است واجب مردميهمه بر پس  ايمان علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
 را امر اين مسلمانان غير براي حكمتش و اهللا تعالي رحمت يپايه بر اسالم البته. آوردند

(است داده قرار مباح
1099F

 احكام برابر در كهآن بر مشروط بمانند باقي خود ديانت بر كه، )1
 .شوند تسليم مسلمانان

﴿ :فرمايدمي تعالى اهللا                    

                        

               ﴾ :۲۹[التوبة[ 

 ندارند ايمان) بايد و شايد كه چنان( جزا روز به و، اهللا به كه كتاب اهل از كساني با«
، دارندمي حرام نداهكرد تحريم) سنت در( اشفرستاده و)قرآن در( اهللا كه را چيزي نه و

                                                            
ي مـ  اجـازه  مسلمانان ريغ به حكمتش و اهللا رحمت ي هيپا بر اسالم: ديگوي م كه نيميعث ابن خيش سخن -1

 متوجـه ي عقوبت آخرت در از اين سخن چنين برداشت مي شود كه بمانند،ي باق خود نتايد بر كه دهد
 بـر  ابهـام  ايـن  ننمـوده،  دينشـان  تـرك  بـه  مجبور را كفار اسالم دين: گفتمي شيخ اگر. شودي نم آنان

 .شدمي طرف



   

 1407 دگيباب دهم: هجرت، جهاد و بر
 

 اندازه به ذليل و خوار كهزماني تا كنيد كارزار و پيكار پذيرندمي را حق آيين نه و
 .»بپردازند را جزيه، توانايي
هرضي  بريده از مسلم صحيح در هصلَّى  اهللارسول: است روايت عنْه اللـَّ علَيه وآله  اللـَّ
لَّمسي تقوا به را شهمراهان و او نمودمي تعيين ياهسري يا لشكر بر را اميري كهزماني و

مْ [ :فرمودمي و كردمي امر اهللا و تعامل خير با مسلمانان هُ عُ ادْ  إِىلَ  فَ دَ ثِ  إِحْ الٍ  ثَالَ صَ  أَوْ  خِ

لٍ  الَ ا خِ تُهَ يَّ ابُوكَ  أَ بَلْ  أَجَ اقْ مْ  فَ نْهُ فَّ  مِ كُ مْ  وَ نْهُ  ]  عَ

 و ماييدن قبول ها آن از پذيرفتند را كدام هر، كنيد دعوت چيز سه از يكي به را ها آن«
، راجح قول طبق لذا. بود جزيه گرفتن ها آن از يكي و )1100F1(.كنيد خودداري ها آن كشتن از

 .شودمي پذيرفته هم نصاري و يهود غير از جزيه
 احكام تسليم يا آورند اسالم يا كه است واجب مسلمانان غير بر: كه اين نتيجه

 .ندشو مياسال
 )61، 1/60( رسائل و يوافت مجموع -عثيمين ابن شيخ

 زنان يبرا جهاد حكم] 12[

 با جهاد يا است دعوت جهاد است واجب اگر و است؟ واجب زنان بر جهاد آياس:
 كفار؟
 دعوت در جهاد بلكه، نيست واجب زنان بر جنگ صورت به كافران با جهاد ج:
 و نشود شكسته شان حرمت كهحدي تا است واجب آنان بر شريعت بيان و حق بسوي

 با و نشوند مختلط، هستند نامحرم كه بيگانه مردان با و باشد پوشيده الًكام عورتشان
 . نگويند سخن كرشمه و ناز با و نكنند خلوت ها آن

هصلَّى  اهللا رسول زنان به خطاب تعالى اهللا  :فرمايدمي علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

﴿                 ﴾ :و« ]۳۴[األحزاب 

 . »كنيد ياد شودمي خوانده شما منازل در كه را پيغمبر انگيز حكمت سخنان و اهللا آيات
                                                            

 )1137(  مسلم -1
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هصلَّى  اهللا رسول به: گفت كه است روايت عنها اهللا يرض عايشه از علَيه وآله  اللـَّ

لَّمس؛[: تگف ؟الزم است جهاد زنان بر آيا: گفتم و مْ نَّ  نَعَ يْهِ لَ ادٌ  عَ هَ ـ: فِيهِ  قِتَالَ  الَ  جِ جُّ الْ  حَ

ـوَ  ةُ الْ رَ مْ   )1101F1(.است عمره و حج، نيست جنگي آن در كه است جهادي ها آن بر بله ]عُ

هصلَّى  اهللا رسول به كه است روايت عنها اهللا يرض عايشه از نيز   علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
: فرمود نكنيم؟ جهاد آيا است عمل برترين جهاد كه هستيم معتقد ما! پيامبر اي: يدگو مي

نَّ [ كُ لُ  لَ ـ أَفْضَ ادِ الْ هَ جٌّ  جِ ورٌ  حَ ُ ربْ  اهللا درگاه به مقبول حج) زنان شما( جهاد برترين اما« ]مَ

(».است
1102F

2( 
   وسلم وصحبه وآله محمد ناينب يعل اهللا يصل و، قيالتوف باهللا و

 )35، 12/34( افتا و ميعل مباحث دايمي انجمن فتاواي

 جهاد يبرا والدين ياجازه حكم]13[

 بزرگ برادر، من كه اين داشتن نظر در با دهيد توضيح اهللا راه در جهاد مورد در س:
 خواستم مادرم از. دارم هم بچه و زن و، است زنده مادرم و، كرده فوت پدرم و هستم

 بروم؟ جهاد توانممي من آيا. كرد مخالفت او اما كند؛ موافقت جهاد در شركتم با
مي شمار به اعمال افضل از والدين به نيكي نيز و است اعمال برترين از جهاد ج:

، كند اجازه كسب ها آن از بايد برود شرعي جهاد به خواهدمي شخصي كهزماني لذا. رود
؛ بماند ها آن كنار در بايد بلكه، برود جهاد به نبايد اال و، خوب كه دادند اجازه او به اگر

 .است جهاد انواع از يكي خود، يا يكي شان ماندن ها آنچرا كه در كنار 
هرضي  مسعود ابن از حديثي بارهاين در اصل   رسول از: يدگو مي كه است عنْه اللـَّ
هصلَّى  اهللا  :مودفر است؟ ترپسنديده اهللا نزد، عمل كدام: كردم سؤال علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

ةُ [ الَ ىلَ  الصَّ ا عَ تِهَ قْ  آن؟ از بعد: كردم عرض». شود خوانده، خودش وقت در كه نمازي« ]وَ

                                                            
 بيهقـي در  )3074(  خزيمـه  ابن و )2/284( دارقطني و )2901( ماجه ابن و )6/165،120،75( احمد  رواه -1

 .است داده قرار صحيح) 2345(  ماجه ابن صحيح را آن آلباني. . 8540 الكبري سنن
 )1753،8401) بيهقي  (2629) نسائي  (2784،1861،1520(  بخاري و )6/79،71،67( احمد -2



   

 1409 دگيباب دهم: هجرت، جهاد و بر
 

مَّ [ :فرمود ـ بِرُّ  ثُ نِ الْ يْ الِدَ مَّ [ :فرمود آن؟ از بعد: كردم عرض». مادر و پدر بهنيكي« ]وَ  ثُ

ـ ادُ الْ هَ بِيلِ  يفِ  جِ ـهِ  سَ هارضي مسعود ابن. »اهللا راه در جهاد« ]اللَّ  اهللا رسول: يدگو مي عنْه للـَّ

هصلَّى   ايشان، پرسيدممي بيشتر اگر. گفت من به را مطلب سه همينعلَيه وآله وسلَّم اللـَّ
  )1103F1(.دادمي بيشتري جواب، نيز

هرضي و عمر ابن عبداهللا  هصلَّى  اهللا رسول نزد مردي: يدگو ميما عنْه اللـَّ علَيه  اللـَّ
ولَّمسو هلَّى  اهللا رسول. برود جهاد به تا خواست اجازه ايشان از آمد آلصه علَيه وآله  اللـَّ

لَّمسيٌّ [ :فرمود و اكَ  أَحَ الِدَ صلَّى  اهللا رسول، بلي: گفت ند؟اهزند، مادرت و پدر آيا ] وَ

ه امَ [ :فرمود علَيه وآله وسلَّم اللـَّ يهِ فِ اهِ  فَ رواه  )1104F2(.ستها آن به خدمت، تو جهاد ] دْ فَجَ

 البخاري و النسائي و أبوداود و الترمذي و صححه
هصلَّى  اهللا رسول يا: گفت و آمد مردي: آمده ديگر روايتي در  من علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

، ندگريستمي والدينم كه ماهآمد حالي در و دارم را تو ركاب در جهاد قصد و ماهآمد

هصلَّى  اهللا رسول عْ [ :فرمود علَيه وآله وسلَّم اللـَّ جِ ارْ امَ  فَ يْهِ امَ  إِلَ هُ كْ حِ أَضْ امَ  فَ امَ  كَ يْتَهُ بْكَ  پيش ]أَ

رواه أحمد و أبوداود و ابن  )1105F3(.گرياندي كه گونه همانبخندان را ها آن و برگرد ها آن
 ماجه
هرضي  خدري سعيد ابو از  رسول حضور به يمن از مردي كه: «است روايت عنْه اللـَّ

هصلَّى  اهللا هصلَّى  اهللا رسول، رسيد علَيه وآله وسلَّم اللـَّ لْ [ گفت؟ علَيه وآله وسلَّم اللـَّ  هَ

دٌ  لَكَ  ـبِ  أَحَ نِ الْ  تو به آيا ]لَكَ  أَذِنَا[ :فرمود، والدينم: گفت داري؟ يمن در را كسي آيا ] يَمَ

عْ [ :فرمود، خير: گفت دادند؟ جازها جِ امَ  ارْ يْهِ ُامَ  إِلَ تَأْذِهنْ اسْ إِنْ  فَ دْ  لَكَ  أَذِنَا فَ اهِ إِالَّ  فَجَ ا وَ َ مهُ َّ  ]فَربِ

                                                            
 )  85(  مسلم و) 527(  بخاري عليه متفق -1

 2549 مسلم.  5972 ،3004 بخاري -2

ابـــن حبـــان   )2782(  ماجـــه ابـــن و )4168)نســـائي (2528( ابـــوداود )2/204،198،194،160( احمـــد، -3
 .   است موافق آن با ذهبي و دانسته صحيح را آن حاكم) 7250،7255( 4/153،152حاكم )423،419(
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 اين غير در كن جهاد، دادند اجازه تو به اگر بگير اجازه ها آن از بازگرد ها آن پيش

(».كننيكي ها آن به صورت
1106F

 رواه أبوداود )1
هرضي  جاهمة: كه است روايت سلمي همةجا بن معاويه از  اهللا رسول نزد به عنْه اللـَّ
هصلَّى  هصلَّى  اهللا رسول اي: گفت و آمد علَيه وآله وسلَّم اللـَّ  قصدَ علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
هصلَّى  اهللا رسول كنم مشورت شما با تا ماهآمد و دارم جهاد  :فرمود وآله وسلَّم علَيه اللـَّ

لْ [ نْ  لَكَ  هَ ؟ مِ ـ[ :فرمود، آري: داري؟گفت مادر آيا ]أُمٍّ ا؛الْ هَ مْ إِنَّ  زَ ـ فَ نَّةَ الْ نْدَ  جَ ا عِ لَيهَ جْ  ]رِ

 )1107F2(.اوست قدمهاي نزد بهشت كه بمان او پيش
 فرض او بر جهاد كه است كسي براي آمده معنا اين در كه چه آن و داليل اين همه

 از اطاعتي هيچچون. است گناه آن ترك شد عين فرض او بر اگر اما، باشد نشده عين
 در فرد كه گرددمي عين فرض جهاد زماني و نيست پذيرفته خالق معصيت در مخلوق

 .شود اعالم عمومي بسيج يا و گيرد قرار مبارزه صف دو بين
   وسلم وصحبه وآله محمد ناينب يعل اهللا يصل و، قيالتوف باهللا و

 )12/15/18( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن اوايفت

 ود؟ش مي گفته يكس چه به شهيد] 14[

 دچار كهكسي آيا شمرده؟ بر را دسته چند حديث در هستند؟ كساني چه شهدا س:
صلَّى  اهللا رسول از زني كه آمده حديث در كهگونه همان است؟ شهيد نيز، شود صرع
ه  هنگام در كه كرد صرع بيماري از يافتن شفا براي دعا طلب معلَيه وآله وسلَّ اللـَّ

هصلَّى محمد امت درباره اين آيا... و كردمي عريان عورتش بيهوشي  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
 است؟ داشته اختصاص زن همان به كه اين يا است عام

                                                            
 و احمـد  اهرو) : 8/138(  ائـد والز مجمـع  فـي  قـال  )422ابن حبان  ().3/75( احمد) 2530(  داود ابو رواه -1

 ).2207.  (داود ابي صحيح في االلباني وصححه. حسن اسناده

) و 17610»  (السـنن الكبـري  «) مطوالً، و البيهقـي فـي   2718) ابن ماجه  (3106( نسائي و )3/429( احمد -2
 ) و صححه و وافقه الذهبي.7248،2502(  4/151 ،2/104الحاكم 
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 اثر بر و شود مجروح اي و بميرد اهللا راه در جهاد در كه استكسي حقيقي شهيد ج:
رضي  ابوهريره روايت به بخاري در نامند؛مي شهيد هم را اين از غير البته، كند فوت آن

ه هصلَّى  اهللا رسول: كه آمده عنْه اللـَّ اءُ [ :فرمود علَيه وآله وسلَّم اللـَّ دَ هَ ةٌ  الشُّ ْسَ ـ مخَ ونُ الْ طْعُ  مَ

ـوَ  بْطُونُ الْ ـوَ  مَ قُ الْ رِ بُ  غَ احِ صَ ـ وَ مِ الْ دْ يدُ  هَ هِ الشَّ بِيلِ  يفِ  وَ  )1108F1(]اللَّـهِ  سَ

 اسهال اثر در كهكسي -2. بميرد وبا و طاعون اثر در كه كسي -1:نداهگرو پنج شهدا«
 -5. نمايد فوت آوار زير كهكسي -4.بميرد آب در شدنغرق اثر در كهكسي -3.بميرد
 ». شود كشته اهللا راه در كهكسي

 بجز است نوع هفت شهادت باب: عنوان اين با دادهاختصاص شهدا رايب بابي بخاري
(، قتل

1109F

 بن جابر روايت به مالك كهحديثي در. است شهدا تعداد بيانگر باب اين و )2
هرضي  عتيك هصلَّى  اهللا رسول: آورده است كرده تخريج عنْه اللـَّ  به علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

ا [... :آورده چنين آن ازقسمتي در و ذكركرد را حديث و آمد ثابث بن عبداهللا عيادت  مَ

ونَ  دُّ عُ يدَ  تَ هِ ؟ الشَّ مْ  كشته اهللا راه در كهكسي: گفتند» كيست؟ شهيد شما نظر به«...  ]فِيكُ

شهيدان، اهللا راه در مرگ بجز] « اهللا سبيل في القتل سوى سبعة الشهداء]:فرمود و. شود
هرضي  ابوهريره حديث در چه آن بر عالوه و» نداهدست هفت  است شده ذكر عنْه اللـَّ

مع متوت واملرأة اجلنب ذات وصاحب احلريق[ هستند؛ نيز اين   )1110F3(]بِجُ

 در كهزني و )1111F4()پلورسي بيماري( گرفته الجنب ذات كهكسي و گرفته آتش كهكسي«
 ».بميرد بچه تولد اثر

                                                            
 ).1914(  مسلم و ،عنده اطرافه و) 653ي  (بخار -1

 )2829بخاري قبل  ( -2
 و) 2803(  ماجه ابن و) 1847ي  (نسائ و) 3111( ابوداود و) 5/446(  احمد و ،)554( 1/233 مالك مؤطا -3

ــن ــ اب ــي اب ــ و) 19475-19473(  بهيش ــالكب" دري طبران ــن و) 1780،1779( 2/192،191 "ري ــان اب   حب
 ي.هبالذ وافقه و صححه و) 1300( 1/352 حاكم و) 3190،3189(

 ورم و پرده دروني پهلو كه باعث درد پهلو و تب و تنگي نفس و سرفه مي شود. -4
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هرضي زيد بن سعيد از را حديثي ترمذي و سنن اصحاب : ندكهاهكرد روايت عنْه اللـَّ

نْ [ تِلَ  مَ ونَ  قُ الِهِ  دُ وَ  مَ هُ يدٌ  فَ هِ نْ ، شَ مَ تِلَ  وَ ونَ  قُ وَ  دِينِهِ  دُ هُ يدٌ  فَ هِ نْ ، شَ مَ تِلَ  وَ ونَ  قُ هِ  دُ مِ وَ  دَ هُ يدٌ  فَ هِ ، شَ

نْ  مَ تِلَ  وَ ونَ  قُ لِهِ  دُ وَ  أَهْ هُ يدٌ  فَ هِ  )1112F1(]شَ

 ».است شهيد، شود كشتهشاهخانواد و خون، دين ،مال از دفاع خاطر به هركس«

هرضي  مقرن بن سويد از مرفوع بصورت نسائي نْ [ :كه كندمي روايت عنْه اللـَّ تِلَ  مَ  قُ

ونَ  تِهِ  دُ ظْلَمَ وَ  مَ هُ يدٌ  فَ هِ  )1113F2(]شَ

 ». است شهيد، شود كشته)خود حق از دفاع در( و است مظلوم كهكسي«
هصلَّى  اهللا رسول مجموع در  ابن. است نداشته انحصار قصد علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
(الباري فتح در حجر

1114F

 ما براي شهدا از نوع بيست از بيش: يدگو مي صحيح سندهاي با )3
 .است رسيده اثبات به

 آن به مختص حكم آن كه دليلي نيست، بود مبتال صرع بيماري به كهزني حديث اما
 رودمي اميد بلكه ندارد وجود، دباش ميحك چنين بيانگر كهياهقرين هيچچون، باشد زن
 تا ثواب كسب براي و باشند مبتال بيماري چنين به او بسان كهكساني همه براي كه

 كهچيزي شوند؟مي محسوب شهيد آيا اما. شود شامل كنند تحمل را آن مرگ هنگام
 .اريمند سراغ سنت در باشد افراد گونهاين بودن شهيد بيانگر

   وسلم وصحبه وآله محمد ناينب يعل اهللا يصل و، قيالتوف باهللا و
 ) 20، 12/18( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 ند؟يوگ مي شهيد، مقتول به زماني چه] 15[

                                                            
 )4096،4095ي  (نسائ و "حيصح حسن " قال و) 1421ي  (ترمذ و)  4772(  ابوداود و) 1/190(  احمد -1
 سعبـا  ابـن  ثيحـد  از ،)6454( 7/86 "ريـ الكب" دري طبرانـ  و) 4101-4098ي  (نسـائ  و) 1/305(  احمد -2

 (رضي اهللا عنهما)

 )6/43فتح الباري  ( -3
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مي تقوا و صالح اهل را او كههركسي بر را شهيد يكلمه ما كه است درست آيا س:
 بناميم؟ شهيد را او است جايز آيا و بريم كار به ودش كشته اهللا راه در و دانيم
 شود كشته پاداش نيت به و كند صبر دشمن با جنگ در و اهللا راه در كهكسي به ج: 

 ديگر بسياري. شودمي دفن لباس همان با و ندارد نياز كفن و غسل به. يندگو مي شهيد
 كهكسي مانند، نداهنشد تهكش جنگ يمعركه در اما شوند؛مي ناميده شهيد كه هستند هم
... و غرق، طاعون يا، شكم بيماري با كهكسي يا و شود كشتهمال و جان، آبرو خاطر به

 نماز ها آن بر و شوندمي كفن و داده غسل شهدا از دسته اين يول هستند؛ شهيد بميرد
 . شودمي خوانده

   موسل وصحبه وآله محمد ناينب يعل اهللا يصل و، قيالتوف باهللا و
 )12/23( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 شودمي كشته مخدر مواد با مبارزه راه در كه كسي حكم] 16[

 كسانيمراكز به -زدن شبيخون هنگام در مخدر مواد با مبارزه راه در كهكسي آيا س:
 .آيندمي حساب به شهيد، شوندمي كشته -كنندمي مخدرات ترويج و پخش به اقدام كه
مي ياري افراد اين كشف راه در را مبارز نيروهاي خود اطالعات با كهكسي حكم نيز و

 چيست؟ كند
 اهللا راه در جهاد انواع ترينبزرگ از مخدرات و مسكرات با مبارزه شك بدون ج:
 همكاري و شركت مبارزه اين در جامعه افراد بايد. است واجبات ترينمهم از و است
 همه ضرر به آن انتشار و ترويج و است همه صالح به مبارزه اين كه چرا باشند؛ داشته
 نيز. است شهيد، شود كشتهنيت حسن با شرّ اين با مبارزه راه در كهكسي. ودش ميتمام 
 با و است مأجور، نمايدهمكاريمسئولين با ها آن اختفاي محل كشف جهت در كهكسي

 به جامعه از حمايت و مسلمانان مصلحت جهت در مبارزه و، اهللا راه در مجاهد كار اين
 .آيدمي شمار
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 راه به و نموده هدايت را مخدر مواد يكنندهپخش عوامل كه خواهيممي تعالى اهللا از
 را مبارزان و بخشد رهايي، شيطان هايدسيسه و نفس شرّ از را ها آن و كندييراهنما حق

 را آنان اشتباهات جلوي و دهند انجام را شانيوظيفه، حق به عمل با دهدكه توفيق
 .گرداند روزيپ شيطان حزب بر را ها آن و بگيرد

 السلفي رياض بن محمد ج:تخري و جمع -)1/356( السالكين ةهداي -باز ابن شيخ

 اهللا راه در) پاسداري( مرزباني معناي] 17[

 و شكرت با دارد؟ فضيلتي چه اهللا نزد در و چيست؟ اهللا راه در مرزباني از منظور س:
 شما از تقدير
 را اسالمي مرزهاي، مسلمان سپاهيان كه است اين اهللا راه در مرزباني از منظور ج:
 و دشمنان ورود از ها آن محافظت و اسالمي مرزهاي از دفاع براي و كنند حفظ

 فضيلت بيان در زيادي احاديث. نمايند پاسداري مرزها اين از ها آن برابر در ايستادگي
 .است آمده اهللا راه در پاسداري

هرضي  ساعدي سعد بن سهل از بخاري صحيح در  رسول كه است روايت عنْه اللـَّ

هصلَّى  اهللا بَاطُ [:فرمود علَيه وآله وسلَّم اللـَّ مٍ  رِ وْ بِيلِ  يفِ  يَ ٌ  اللَّـهِ  سَ ريْ نْ  خَ يَا مِ نْ ا الدُّ مَ ا وَ يهَ لَ  ]عَ

(».است بهتر، آنچه در اوست و دنيا از ليتعا اهللا راه در نگهباني روز يك«
1115F

1( 
هرضي  فارسي سلمان از مسلم صحيح در  صلَّى  اهللارسول كه است روايت عنْه اللـَّ

ه بَاطُ [: فرمود علَيه وآله وسلَّم اللـَّ مٍ  رِ وْ ةٍ  يَ يْلَ لَ ٌ  وَ ريْ نْ  خَ يَامِ  مِ رٍ  صِ هْ هِ  شَ قِيَامِ  )1116F2(]وَ

 ». است بهتر ماه يك داري زنده شب و روزه از) اهللا راه در( يپاسدار روز شبانه يك«
 عبيد بن فضاله از ترمذي و داودابو سنن و حبان ابن صحيح و احمد امام مسند در
 يضره هصلَّى  اهللا رسول از: گفتكهاست روايت عنْه اللـَّ  كهشنيدم علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

                                                            
 وغيره )2892(  بخاري -1

 )1913(  مسلم -2
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لُّ [ :گفتيم تَمُ  يِّتٍ مَ  كُ ْ ىلَ  خيُ لِهِ  عَ مَ ي إِالَّ ، عَ اتَ  الَّذِ ابِطًا مَ رَ بِيلِ  يفِ  مُ ـهِ  سَ هُ ، اللَّ إِنَّ و فَ نْمُ هُ  يَ هُ  لَ لُ مَ  عَ

مِ  إِىلَ  وْ ـ يَ ةِ الْ يَامَ نُ ، قِ أْمَ يَ ـ فِتْنَةَ  وَ ِ الْ ربْ   )1117F1(]قَ

 اهللا راه در پاسداري حال در كهكسي بجز شود؛مي بسته اعمالش يپرونده ميتي هر«
 ».ماندمي امان در قبر يفتنه از و شودمي بارور قيامت تا عملش او كه چرا بميرد؛

   وسلم وصحبه وآله محمد ناينب يعل اهللا يصل و، قيالتوف باهللا و
 )33، 12/32( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 مسلح نيروهاي در زيناجا امور از برخي] 18[

 كار) اسالمي كشورهاي از يكي( ارتش در كه است كسيحكم يدرباره سؤالم س:
د كن ميو فرمانده طبق قوانين ارتش او را امر  است همين درآمدش كسب منبع و كندمي

 در كهنظامي خاص يشيوه به بزرگداشت و احترام همچنين، تا ريش خود را بتراشد
هصلَّى  اهللارسول روش خالف كه يتيفيك بهكردن سالم، است هاعجم از تقليد واقع  اللـَّ

لَّمسو هآلو هلَياهللا أنزل ما غير به جا اين در. دولت پرچم اجباري تعظيم، است ع 
 زير نه است وطن از دفاع عنوان تحت، بجنگيم اگر. شودمي حكم) شريعت برخالف(

 و آنقر از حكمم شوم كشتهمن و بخواهد اهللا اگر! اهللا رسول محمد اهللا اال اله ال پرچم
 ميان در نظاميان و ارتشيان نيت از مغاير نيتي با من كه دارد امكان آيا چيست؟ سنت
 تحت كردم ذكر كه را مواردي اگر ؟بجنگم، بگيريم قرار ها آن صفوف در و باشم شان
 در كه است جايز مسلمانان جوانان براي آيا گناهكارم؟ آيا دهم انجام اجبار و فشار
 شرايط در آن آموختن امكان كه اين با كنند خدمت جنگي ونفن آموختن نيت به ارتش
 ندارد؟ وجود نظامي نيروهاي و ارتش از خارج در كنوني

 سنت و قرآن به من والدين ضمن در و دارند نظر اختالف من با بارهاين در والدينم
 و نماز به محصور را دين و دهندمي قرار مالك را اجتماع رسوم بلكه كنند؛ينم حكم

                                                            
 حـاكم ) 4624(  حبـان  ابـن ) 6/20( احمـد ) 2500( ابـوداود   »صـحيح  حسـن : «گويـد  و)  1621( ترمذي -1

 .است كرده تاييد ذهبي و است دانسته صحيح و 2637 ،2417/ش) 144 ،2/79(
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 از بايد آيا كه كنيدراهنمايي مرا، آورندمي حساب به روي تند را آن غير و دانندمي روزه
 كنم؟ اطاعت آنان

 ديكن جلب را او تيرضا تا دهد توفيق پسنددمي كه چيزيهمان به را شما يتعال اهللا
 .كند حفظ را شما اهللا، باشيد پايدار آن بر و

 .داشت نگه را نآ بايد و است حرام ريش تراشيدن -1ج:
 .جايز نيست پرچم به احترام-2
 و حاكمان، مسلمانان كهنيست جايز و است واجب اسالم شريعت به حكم -3

 آن در چون، نيست جايز ها آن به تشبه كه چرا كنند احترام هاعجم مانند را فرماندهان
 .است روي زياده و غلو

 هايسرزمين از داري گهن و مسلمانان از دفاع و اهللاة كلم اعالي براي كه كسي -4
 و است شهيد، شود كشته اگر و. است اهللا راه در جهاد كند دشمنان مقابل در اسالمي

 باشد متفاوت ارتش افراد ديگر نيت با تو نيت كه اين و است هدف و نيت اصلي مالك
 ميان در اهللا راه در جهاد و اهللا كلمه اعالي نيت به توانيمي تو چون، است پذير امكان

 .بيايند ميدان به ملّي يمبارزه: مانند ديگر هدفي به ديگران چه اگر، باشي ها نآ
 در مخلوق از اطاعتي كه چرا است واجب اهللا معصيت غير در والدين اطاعت -5

 .نيست جايز خالق معصيت
 وسلم وصحبه وآله محمد ناينب يعل اهللا يصل و، قيالتوف باهللا و

 )22، 12/20( تااف و علمي مباحث دايمي انجمن فتاوي

  منافقين و كفار با جهاد چگونگي] 19[

با جنگي كه عليه اسالم از طرف بعضي از فرزندان  رويارويي براي راه بهترين س:
 چيست؟، يردگ ميمسلمانان اعم از الئيكها يا ديگران صورت 

 شودمي شليك اسالم طرف به كهتيري هر به كه است واجب اسالمي امت بر ج:
 داليل با بايد، كنندمي مبارزه اسالم با زبان و تفكر با كه كساني. بدهد ورآنخ در جوابي
 با اقتصاد بعد از كهكساني. برداشت عقايدشان بطالن از پرده شرعي داليل دركنار عقلي
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 اسالم با ها آن كه گونه همان بود امكانش اگر حتي، شوند دفع بايد كنندمي مبارزه اسالم
 به رسيدن و ثبات راه بهترين كه دهيم نشان و كنيم حمله ها آن به هم ما كنندمي مبارزه
 جنگندمي اسالم با مسلحانه كهكساني با. است آن اسالمي راه، عادالنه اقتصادي قدرت

 .جنگيد ايشان با ها آن با متناسب هاياسلحه با بايد

﴿ :فرمايدمي تعالى اهللا                   

              ﴾ :۷۳[التوبة[  

 شانجايگاه، بگير سخت ها آن بر و كن پيكار و جهاد منافقان و كافران با! پيغمبر اي«
 .»است جايگاهي زشت چه و سرنوشت بد چه و است دوزخ

 با منافقان جهاد كه چرا، نيست كفار با جهاد: مانند منافقان با جهاد كه است بديهي
 .است تير و شمشير با كفار جهاد و است بيان و علم

 هـ11/10/1411، )1288( شماره -ةدعوال ةمجل -باز ابن شيخ

 ي هافلسطين جهاد نوعيت] 20[

 در جهاد آيا دارد؟ نظري چه ها فلسطيني فعلي جهاد يدرباره اسالمي شريعت س:
، وطن رهايي راه براي جهاد آيا وطن؟ آزادي و سرزمين راه در جهاد يا است؟ اهللا راه

  شود؟مي محسوب اهللا راه در جهاد
 كه است شده ثابت ما براي اعتماد مورد و عادل افراد گواهي و شهادت طريق از ج:

 چرا. ستندهمسلمانان بهترين از آن رزمندگان و است اسالمي جهاد، فلسطين يانتفاضه
 طور به و فرزندان و خانواده و جان، دين از دفاع و هستند مظلوم، يهود برابر در ها آن كه

 .است واجب ها آن بر كامل توان با، هايشانسرزمين از دشمن كردن خارج كامل
 و شور با آنانكه نداهداد گواهي نداهداشت شركت جهاد در ها آن با كه معتمدي افراد
وظيفه لذا. نداهبود كوشا، خود ميان در اسالمي شريعت اجراي براي سيتحسا و اشتياق

 شر از تا كنند حمايت و تأييد را ها آن كه است مسلمانان يبقيه و اسالمي هايدولت ي
 اهللا يفرموده اين به وسيله بدين .بازگردند خود هايسرزمين به و شوندخالص دشمنان
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﴿ :كنند عمل                     

               ﴾ :۱۲۳[التوبة[ 

 شما از) جنگ( در كه بايد و، ترندنزديك شما به كه بجنگيد كافراني با مؤمنان اي«
 . »است پرهيزگاران با اهللا كه بدانند و، بينند وحدت شدت

﴿ :فرمايدمي نيز                    

           ﴾ :۴۱[التوبة[ 

 در جان و مال با و بار سنگين اي بار سبك كنيد حركت جهاد سوي به! مؤمنان اي«
 .»است شما خود نفع به اين كه دانيدمي باشيد دانا اگر. پيكاركنيد اهللا راه

﴿ :آيات و                   

                           

                         

                            

     ﴾ :۱۳ – ۱۰[الصف[  

 دردناك بسيار عذاب از را شما كهسازم رهنمود ياهمعامل به را شما آيا مؤمنان اي«
 با اهللا راه در و، آوريدمي ايمان پيامبرش و اهللا به) كه است اين آن و( سازد؟ رها دوزخ

 اين اگر( .است بهتر چيزي هر از شما براي اين بدانيد اگر كنيدمي جهاد جان و مال
 داخل بهشتي هاي باغ به را شما و بخشايدمي را گناهانتان) اهللا دهيد انجام را تجارت

 جاي خوبي هايخانه و منازل در را شما و، است روان جويبارها آن زير از كه گرداندمي
 رستگاري و پيروزي. نداهشد واقع، ماندگار و جاويدان بهشت هايباغ در دهدكهمي

 نزديكي فتح و اهللا نصرت كه ديگري نعمت) هانعمت اين از گذشته( است همين بزرگ
  .»بده مژده اين به را مؤمنان و) مكه فتح منظور( است
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هصلَّى  اهللا رسول از  وا[ :فرمودند كه است روايت له وسلَّمعلَيه وآ اللـَّ دُ اهِ  جَ

ـ كِنيَ الْ ِ رشْ مْ  مُ الِكُ وَ مْ  بِأَمْ يكُ دِ أَيْ ـوَ  وَ مْ الْ نَتِكُ  زبان و مال و جان يوسيله به مشركان با« )1118F1(] سِ

 ».جهادكنيد تان
 را ها آن كه است واجب مسلمانشان برادران بر نداهشد واقع مظلوم ها آن چون لذا

هصلَّى  اهللا رسول كه چرا. كننداريي ظالم عليه ـ[: فرمايدمي علَيه وآله وسلَّم اللـَّ لِمُ الْ سْ  مُ

و ـ أَخُ لِمِ الْ سْ هُ  الَ  مُ ظْلِمُ الَ  يَ هُ  وَ لِمُ سْ  ظلم او به جهت بدين است مسلمان برادر مسلمان« ]يُ

(».نمايدنمي )ظالم( تسليم را او و كندنمي
1119F

2(  

هاصلَّى پيامبر سخن و ْ [ :فرمايدمي كه علَيه وآله وسلَّم للـَّ اكَ  انْرصُ املًِا أَخَ ا أَوْ  ظَ ظْلُومً  ]مَ

 كمك! اهللا رسول اي: گفتند اصحاب ؛»كن ياري ظالم چه و باشد مظلوم چه را برادرت«
هصلَّى  اهللا رسول كنيم؟ كمك ظالم به چگونه ولي است روشن مظلوم به  علَيه وآله اللـَّ

لَّمسهُ [ :فرمود و زُ جُ نْ  حتَ ؛ عَ لكَ  الظُّلْمِ كَ  فَذَ ُ اهُ  نَرصْ  كردن ظلم واز بگيريد را او دست( ]إِيَّ

 )1120F3()داريد باز
 كردن دور و راندن عقب و مظلوم ياري، اهللا راه در جهاد وجوب در زيادي احاديث

 .دارد وجود ظالم
دشمنان بر را نقاط ديگر و ينفلسط در اهللا سبيل في مجاهدان كه خواهيممي اهللا از
 رساندن ياري در را مسلمانان و گرداند متحد حق يكلمه بر را ها آن. گرداند پيروز شان

 كه كجا هر در را اسالم دشمنان و دهد توفيق صفشان در گرفتن قرار در و ها آن به
 نازل ها آن بر، شودنمي برداشته مجرم قوم از كه را خود عذاب و گرداند خوار هستند

 .است قريب و سميع او كه كند

                                                            
 و) 4708( حبان ابن و) 2431ي  (دارم و) 3098ي  (نسائ و) 2504(  ابوداود و ،)3/251،153،124(  احمد -1

 ي.الذهب وافقه و صححه و) 2427( 2/81 حاكم

 ) 2580(  مسلم) 6951)  (2442(  بخاري صححه عليه متفق -2

 . 2584 مسلم) 2444،6592( بخاري -3
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 السلفي رياض بن محمد: جمع -)355، 2/354( السالكين ةهداي، باز ابن شيخ

 فلسطين يقضيه سرنوشت ]21[

 چه، شودمي ترسخت و ترپيچيده ايام گذشت با كهفلسطين قضيه سرنوشت س:
 چيست؟ چاره و راه شد خواهد
 آيدمي درد به بشدت فلسطين يقضيه شدن ربدت و بد از مسلمان فرد قلب واقعاً ج:

 اواخر اين در. گرددمي ترپيچيده فلسطين ماجراي، ايام گذشت با كه خوردمي تأسف و
 واحد صف نبود و همسايه هايكشور اختالف سبب به كه است رسيده ييبجا وضعيت

 هيقض ،رددا بستگي آن به پيروزي كه اسالم دستورات به يبنديپا عدم و دشمن برابر در
 خالفت به را دين اين حقيقي پيروان تعالي اهللا. است شده دهيچيپ شدت به نيفلسط ي
 مسلمانان يبرا اسالم دستورات به يبنديپا عدم. است داده وعده زمين در جانشيني و

 .است خطرناك اريبس
 اين در را اسالم احكام و نيابند دست وحدت به سرعت به مجاور كشورهاي اگر 
 ي ندهيآ، نياورند در اجرا يمرحله به است مهم اسالمي عالم يهمه براي كهياهقضي
 .انداخت خواهد خطر به را آنان

 كهاست اين كنيم اشاره آن به فلسطين قضيه يدرباره است شايسته و الزم كه چهآن
 كه نداهداد خرج به را خود تالش تمام اسالم دشمنان ولي است اسالمي تماماً، قضيه اين
 كه بفهمانند را اين عرب غير مسلمانان به و كنند دور آن اسالمي مشي و خط از را آن

 اين در هم حدودي تا و ندارد هاعرب غير به ربطي و عربي است ياهقضي، قضيه اين
 .نداهبود موفق كار

 اسالمي ايقضيه مانند موضوع اين به كه است اين قضيه اين حل راه تنها بنده نظر به
 جهاد. كنند حركت ديگرهم دوشادوش آن نجات براي مسلمانان و شود برخورد و نگاه

 تعداد آن. بازگردد اش اصلي ساكنان به كه سرزميناين تا اسالمي است جهادي، يهود با
 خود قبلي كشورهايبه نداهكردمهاجرت جاآن به ديگر جاهاي از كهيهودياني از

 نه بمانند باقي اسالم حكم تحت نداهبود ساكن جاآن در كهيهودياني فقط و بازگردند
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 باطل و شودمي پيروز حق صورت اين به حالتي چنين در. الئيك و كمونيستي نظام
 حكومت تحت و گردندمي باز خود ديار و شهر به سرزمين اين ساكنان و، ذليل و خوار

 .ديگر هايحكومت فرمان تحت نه و كننديم زندگي اسالمي
 السلفي رياض بن محمد: جمع -)2/355/356( السالكين ةهداي -ازب ابن شيخ

 شمشير با يا بوده دعوت با اسالم پيشرفت] 22[

 .استهكردشمشيرپيشرفت و نيزه با اسالم كه كنندمي ادعا دشمنان از بعضي س:
 چيست؟ باره اين در شما پاسخ

 دليل يبوسيله ردندآوايمان و اندشنيده را آن پيام كهكسانيميان در اسالم ج:
 خود يپيشه را عناد و سركشي برابرآن در كهكسانيولي. است يافته انتشار واستدالل

 بين از عنادشان سپس و است كرده مغلوب را ها آن شمشير و قدرت با نخست ساختند
 .شدند واقعيت تسليم و رفت

 وسلم وصحبه وآله محمد ناينب يعل اهللا يصل و، قيالتوف باهللا و

 )12/14( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن اويفت



 

 

 

 

 :دوم فصل
 بردگي



 

 كفار اسيران بردگي حكمت] 23[

 !»يقولون عما اهللا تعالى« كند؟نمي تحريم را داري برده اسالم چرا: يندگو مي س:

 امور و كارها از و است رحمت و لطف و حكمت و علم كمال داراي تعالى اهللا ج:
، خود شريعت قوانين و آفرينش در و رحيم بندگانش به نسبت و بوده آگاه بندگان
 و آزادي، واقعي سعادت و است مردم آخرت و دنيا صالح به چه آن. اشدب مي حكيم

 آن در كهقوانيني و فراگير هدايت و عدالت پرتو در كندمي تضمين برايشان را مساوات
 .است كرده نازل شودنمي ضايع بندگان حق و اهللا حق
 راه از كسي هر. دهند بيم و بشارت كه است فرستاده شريعت اين براي را مبرانيپيا 

 يابد؛مي دست پيروزي و سعادت به و است بزرگداشت سزاوار كندپيروي آنانروش و
 شدن كشته: مانند، ناپسند چيزهايي او به زند باز سر پايداري راه پيمودن از كه كسي اما
 و شود محقق امنيت و برقرار عدالت تا دردگ مي مبتال آن به و شودمي نازل بردگي يا
 .گردد حفظ اموال و آبروها، ها آنج

 بر و گرفته شود مجرمان دست تا است افتهي تيمشروع هدفينا تحقق براي جهاد 
 مسلمانان اسير كه كساني اما. گردد پاك ظالمان شر از زمين و هدرك غلبه فساد عناصر

 و باشد بسيار ها آنكسي از  شرارت اگر، كه دارد اختيار سلمانانم رهبر و امام، شوندمي
اگر اسير صالحيت  يا و كند عفو او را كه اين يا بكشد را او نباشد اصالحش به اميدي

 . و آزادش كند بگيرد فديه داشت و در او خيري بود از او
 مسلمانان ميان در ماندن با يا اسير را به بردگي بگيرد و اين در صورتي است كه 

 و يردگ ميدر پيش  را نجات و هدايت راه و هشد راست هايشكجي و شودمي اصالح
 از. كندمي مشاهده از نزديك را مسلمانان يپسنديده رفتار و عدالت رايز آورد؛مي ايمان
 پذيرش ي آمادهقلبش و شنودمي را اسالمي آداب و احكام و شريعت نصوص آنان

 برايش ايمان. كندمي آماده اسالم پذيرش براي را او دل يعالت اهللا. گرددمي اسالم
 او هنگامدرآن. شد خواهند ناپسند نظرش در عصيان و فسق و كفر و گردديم محبوب
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 راه از را آزادي كسب صالحيت و كرد خواهد آغاز مسلمانان با را جديدي زندگي
1121Fمكاتَب

 .آوردمي بدست 1

 ﴿ :ايدفرممي يتعال اهللاكهگونه همان                  

                     ﴾ :۳۳[النور[  

 عقدشاناي با، شدند داد قرار عقد با) خودآزادي( خواستار كهتانبردگان از كهكساني«
 شماداده به كهاهللا ثروت و مال از و. ديديدخير و شايستگي  ايشان در اگر ببنديد قرارداد

 .»بدهيد بديشان است
 براي برده كردن رها طريق از يا و نذر، ظهار، قسم يكفارهبراي برده آزادكردن يا

 .هدآوردخوا بدست را آزادي برده هاراه ديگر از يا و پاداش به اميد و اهللا رضاي
 به و كافران با جهاد در اسارت طريق از داري برده اصل شودكهمي فهميده گونهاين
 بين زندگي در. نمايند بيرون بار شرارت فضاي از را آنان تا است برده اصالح هدف

پاك و شر چنگال از رهانيدنشان موجب و كنندمي راهنمايي خير به را ها آنكهمسلمانان
 را يها آنآزادزندگي شايستگي ها آن به. گردندمي وضاللت كفر هايپليدي از كردنشان

 اسالمي قوانين درداري برده واقع در. شوند بهرمند زندگي از امنيت با درآن كه دهديم
 در يك از بگيرند اسارت به را هركه كهاستحمامي دوش ي منزله به و كننده پاك عامل
 از سالمت و پاكي با ديگري در از سپس و بشويند را هايشپليدي تا كنندمي آن وارد
 . آورندمي بيرونش آفات

 وسلم وصحبه وآله محمد ناينب يعل اهللا يصل و، قيالتوف باهللا و

 )572-16/570( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاوي

 حاضر عصر در داري برده حكم] 24[

                                                            
 ]مترجم. [كند يم آزاد ،يمبلغ پرداخت مقابل در را خود كهي ا برده: مكاتب -1
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 صحيح گرفتن برده هم زبا ندارد وجود شرعي هايجنگ امروزه كه اين با آيا س:
هصلَّى پيامبر زمان مخصوص كه اين يا است؟ هايجنگ كه بوده علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
 چيست؟ آن دليل، است گرفتهيم صورت شرعي
هصلَّى پيامبر بين كههايي جنگ شك بدون ج: مي صورت كفار ووسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
جنگ همچنين و شدندمياسير  ها آن در كفار از بعضي كه بود شرعي هايي جنگ گرفت

هصلَّى پيامبر كهقرني سه در بعدها و راشدين يخلفا زمان در كهييها علَيه وآله  اللـَّ
 لَّمسبه اسيران با ها آن برخورد .است بوده شرعي، داده رخ داده يگواه آن بودن خير بهو 
 منت: جمله از. است بوده علَيه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى  اهللا رسول روش و سبك همان

 حسب بر كشتن يا گرفتن برده، فديه قبول، آنان نمودن آزاد و اسيران بر گذاردن
 اجماع به آن از پس. دادمي تشخيص سنت و قرآن به عمل با مسلمانان امام كهمصلحتي

هصلَّى  اهللارسول زمان در كه شدمي به شيوه اي رفتار اسيران با مي علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
 پيروز مسلمانان و افتد اتفاق كفار و مسلمانان بين شرعي هايجنگ هم امروزه اگر. شد

 حكم ها آن ي درباره تواندمي مسلمين امام، بگيرند اسارت به را كفار از تعدادي و شوند
 بين را ها آن برده عنوان به يا بكشد را ها آن، گيردب فديه، كند آزادشان آيا كه كند

 از يك هر سنت و قرآن به عمل و مسلمين مصلحت به توجه با .نمايد تقسيم مجاهدان
 شرعي هاجنگ اگر اما كند؛ عمل تواندمي، دهد تشخيص رهبر مسلمانان را فوق موارد
جنگ در و گذشته در كه ييها آن كن؛يل. شود آغاز داري برده كه نيست درست نباشد
 است مانده باقي ها آن در بردگي ارثي صورت به تولد با و بودند برده شرعي هاي

 .آورند بدست را آزادي شرايط تا مانندمي باقي بودن برده بر همچنان
 وسلم وصحبه وآله محمد ناينب يعل اهللا يصل و، قيالتوف باهللا و

 )573، 16/572(   افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاوي

 . كندمي آزاد دولت كه يبردگان و بردگان يآزاد شرعيِ شرايط] 25[

، نداهشد گرفتهبردگي به جهاد از غير به شرايطي در كهكساني درباره نظرتان :1س
 چيست؟
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شرعي هايبرده ها آن چيست؟آيا، هستند آفريقا در كههاييبرده درباره نظرتان :2س
 ند؟اهشد كشيده يبردگ به زماني چه و هستند؟
 و دنيوي هايمقام كسب طمع به كههاييدولت و شاهان بين جنگ در آيا :3س

 را مسلمان غير يا و مسلمان اشخاص و كنندمي حمله ضعيفان به قدرتمندان، حكومت
  آورند؟ حساب به برده را افراد اين كه است درست، كنندمي اسير

، است ثابت داري برده از شكل اين صحت عدم يا صحت سنت و قرآن طبق اگر
 يد؟يفرما ذكر را آندليل لطفاً

 است؟ چندتا و اشدب مي ييزهايچ چه بردگي شروط :5س
 اسارت به كساني، كفار با جنگ در كهاست اين داري برده در اصل :5، 3، 2، 1ج

 ياري و اهللا كلمه اعالي براي و اهللا راه در جهاد بايد جنگ درآن و درآيند اسالم سپاهيان
 برده يا، آزاد افراد دزديدن: مانند آيد بدست جهاد و جنگ بدون چه آن اما. باشد دينش
 به كه آزاد انسان فروش و خريد يا و اسالمي هايدولت بين جنگ در مسلمانان گرفتن

 اين به شودنمي ثابت مالكيت هااين همه در، است حرام حتي و نيست درست كلي
 5، 3، 2، 1هايسؤال جواب شروط تطبيق با و شودمي صمشخ داري برده شروط وسيله

 .شودمي مشخص
 با آيا چيست؟ كرده زورآزاد اعمال با را آن حكومت كهياهبرد درباره نظرتان :4

 خير؟ يا شودمي آزاد او حكومت آزادكردن
 بر زور اعمال با ندارد حق حكومت، شود ثابت شرعي راه ازداري برده اگر :4ج

 مصلحت براساس شرعي حاكم كهاين مگر د؛شو مين آزاد لذا، كند آزاد را او، آنصاحبِ
. پردازدمي مالكش به را آن قيمت صورت اين در و صادركند را كردنش آزاد حكم عامه
هصلَّى پيامبر حكم مانند  راه از بردگي اگر اما، هوازنبردگان يدرباره علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
، شديم يادآور، 5، 3، 2، 1هايسؤال جواب در كه گونه همان، باشد مشروع غير

 كنندمي فكر كهكساني هرچند كند اجرا را كار اين و كند آزاد را ها آن بايد حكومت
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 مدعي افراد به را چيزي ها آنجاي به نيست نيازي و آيدبدشان هستند برده صاحب
 .كند پرداخت، مالكيت

 وسلم وصحبه وآله محمد ناينب يعل اهللا يصل و، قيالتوف باهللا و
 )577، 16/576(   افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاوي

 ندارد وطن و رنگ به يارتباط و است عارضي يامر بردگي] 26[

 حكم چيست؟، برده هستند ها آنند كن مييي كه مردم ادعا قايآفر بردگان حكم س:
 اميدوارم خير؟ يا است صحيح ردگيب اين آيا چيست؟ شانفوت صورت در شان ميراث

 دهيد؟ شرح سنت و قرآن از قاطع داليل با را فتوي اين
 از بعضي در اصلي غير و عارضي حالت بردگي و است بودن آزاد انسان در اصل ج:

 شود؛مي عارض انسان بر كه) حقيقي نه( است حكمي ناتواني و عجز بردگي. است افراد
 ارث كسي از برده. است ثابت اجماع سنت و قرآن با بردگي، آري. خاطركفر به همآن

 مشترك يبرده. شودنمي هم كسي ارث مانع و بردنمي ارث هم او از كسي و بردنمي
 .شودمي ديگران ارث مانع، خود آزادي بقدر و شودمي برده ارث هم او از و بردمي ارث
 سياهيا سفيدو دارد شرعيدليل به نياز، است برده مشخص فرد يك كهاين تعيين 
 برده هم و دارد وجود سياه برده هم كه چرا كند؛نمي اثبات را بودنش برده فرد بودن
 .است شرعي قوانين، بردگي اثبات مالك و سفيد

 وسلم وصحبه وآله محمد ناينب يعل اهللا يصل و، قيالتوف باهللا و
 )579/ 16(   افتا و علمي مباحث دايمي انجمن

 برده بر مالك تياراتاخ حدود] 27[

 خواهدمي كههركاري دارد حق مالك آيا چيست؟أَيمانُكُم ]  ملَكَت ما[ از منظور س:
 و كنيز صاحب من كهاين فرض بر بياورد؟ در خود ي برده سر بر كتابو حساب بدون

 حدود و حد دهم؟ انجام دارم اختيار بخواهم كاري هر آيا هستم؟ نيز همسرش صاحب
 .كنيد مشخص را اراتماختي
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﴿ از منظور ج:        ﴾ :هر: كه است صورت اين به شرع در ]٣[النساء 

 البته، گيرد قرار يانسان مالكيت در شرعي صورت به كه ها آنو يا غير  كنيزي يا برده
 نهگو همان بايد بلكه، كند رفتار وي مورد در دارد دوست كه طور هر ندارد حق مالك

 كه گيرد كار به كارهايي در را ها آن و شود برخورد ها آن با عادالنه، كرده حكم اهللا كه
 از اگر و شود همبستر او با تواندمي نداشت شوهر كنيزش اگر. دارند را آن انجام طاقت

 فروش حق آن از پس. شودمي) است خود مالك فرزند مادر( ولدام، شد باردار صاحبش
 جداييفرزندش و برده بين نبايد مالك و شودمي آزاد، مالك مرگ از پس. ندارد را وي

 بر مالك اختيارات حدود و است كرده نازل اهللا كهاحكامي ديگر ترتيب همين به. بيندازد
 .است شده مشخص ها آن در حرام يا مباح از اعم كنيز و برده

 موسل وصحبه وآله محمد ناينب يعل اهللا يصل و، قيالتوف باهللا و
 )578/ 16( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاوي

 شده آزاد يبرده ميراث] 28[

 هم و كس ديگري فرزند و است؛ كرده فوت بودم كرده آزاد را او قبالً كه كنيزم س:
 و كنم تصرف را وسايلش و خانه توانممي آيا، است خانه وسايل و خانه داراي و ندارد
 كنم؟قرباني جايش به و بدهم صدقه او براي

 بجا يها آنخ و منزل وسايل او از و است كرده فوت كهياهشد آزاد كنيز اين ج:
وصيت به و شود پرداخت هايشبدهي چيز هر از قبل، نخست: گفت بايد است؛ مانده
 ترنزديك او به شان نسب كهكساني ماندچيزي اگر آن از بعد كندعمل وي شرعيهاي

 يا باشد زن خواهقبلي ارباب به او وسايل نداشت ياهورث اگر. برندمي ارث او از هستند
 تريننزديك به او يارثيه، نداشت وجود بود كرده آزاد را او كه كسي اگر. رسدمي مرد

 .رسدمي، كرده آزاد را او كهكسي  خويشاوندان
 وسلم وصحبه وآله محمد ناينب يعل اهللا يصل و، قيالتوف باهللا و

 )565/ 16(   افتا و علمي مباحث يميدا انجمن فتاوي



 

 

 :يازدهم باب
 منكر از نهي و معروف به امر و دعوت



 

 

 

 

 :اول فصل
 دعوت



 

 تعالي اهللا يال دعوت حكم] 1[

 آن برتـر  انـواع  و تعـالي  اهللا سـوي  بـه  دعـوت  حكـم  خـواهم مـي  محضرتان از س:
 دهيد؟ شرح را

 است تعالي اهللا سوي هب دعوت وجوب بيانگر سنت و قرآن داليل حكم دعوت: ج:
 از دارد وجود زيادي داليل باره اين در. است فرايض از تعالي اهللا سوي به دعوت و

﴿ :فرمايدمي تعالى اهللا: جمله                     

                  ﴾ :۱۰۴[آل عمران[  

 و معـروف  بـه  امـر  و دهنـد  دعـوت  خيـر  بـه  باشـندكه  گروهـي  شما ميان از بايد««
 .»رستگارند خود وآنان نمايند منكر از نهي

﴿ :فرمايدمي و                             

 ﴾ :۱۲۵[النحل[ 

 راه بـــه زيبـــا و نيكـــو انـــدرزهايي و بجـــا و اســـتوار ســـخنان بـــا را مردمـــان«
 .»كن مجادله بهتر و نيكوتر چه هر ي شيوه به ايشان با و، فراخوان پروردگارت

﴿ فرمايدمي و               ﴾] :٨٧القصص[  

 .»مباش مشركان ي زمره از و، كن دعوت پروردگارت سوي به را مردم«

﴿ :فرمايدمي و                         ﴾ :يوسف]

١٠٨[ 
ـ پ و مـن . اسـت  مـن  راه اين بگو«  هللا يسـو  بـه  را] مـردم [ رتيبصـ  يرو از روانمي

 .»مكن مي دعوت
هصلَّى  اهللا رسول پيروان كه كندمي بيان يتعال اهللا  سوي به داعيانوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
هصلَّى  رسول از يرويپ است مشخص كهگونه همان. بصيرتند اهل وآنان اويند علَيه  اللـَّ

 هآلو لَّمسفرمايدميتعالى هللا. است واجب بودن او روش و راه بر وو: ﴿      
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                    ﴾

  ]۲۱[األحزاب:
صــلَّى  اهللا رســول) كــردار و گفتــار و پنــدار شــيوه( در زيبــايي الگــوي و سرمشــق«
ه  جويـاي  و، دارنـد  اهللا بـه  اميـد  كـه كسـاني  بـراي . شماسـت  بـراي وسلَّم ه وآله علَي اللـَّ

 .»كنند ياد بسيار را اهللا و هستند قيامت
 سـوي  بـه  داعيـان  كـه جاهـايي  در اهللا سـوي  بـه  دعـوت  كـه  نـد اهكـرد تصريح علما 
 بـه  نيـاز  سـرزميني  و منطقـه  هـر  كـه  چـرا ، اسـت  كفـايي  فـرض ، دهنـد مـي  دعوت اهللا

 امـر  بـه  افـراد  كـافي  انـدازه  بـه  اگـر  كـه كفايي است فرضي پس. دارد فعاليت و دعوت
 بـراي  دعـوت  حكـم  و شـود مـي  سـاقط  بقيـه  از فـرض  ايـن . باشـند  كرده اقدام دعوت

 مبـادرت  كسـي خاصـي  يمنطقـه  در اگـر . اسـت  ياهپسـنديد  كـار  و مؤكـده  سنت بقيه
 .شوندمي گناهكار آنانيهمه نكند دعوت امر به

 دعـوت  بـه  اقـدام  خـود  امكانـات  و تـوان  بـه  توجـه  بـا  كه است واجب همگان بر 
 مشـخص  گروهـي  جـا  همـه  در كـه  اسـت  واجـب  شـهرها  عمـوم  به توجه با اما. كنند

 و برســانند نقــاط تمــام بــه را خــود رســالت و كننــد اهللا ســوي بــه دعــوت بــه اقــدام
لَّى  اهللا رسـول  كـه  چـرا ، نماينـد  بيـان  ممكـن  راههـاي  بـا  را اهللا دستور صـ  ـه ه   اللـَّ لَيـع
 هآلو لَّمسهـا  آن تـا  فرسـتاد  رؤسـا  و پادشـاهان ، مـردم  سـوي  هـايي نامـه  با را داعيانيو 

 .دندنمو دعوت اهللا سوي به را
 )135 -136( ص، )40( العدد البحوث مجلة -باز ابن شيخ

  است ثابت دعوت اصول و اولويتها] 2[

 يــك از و ديگــر يهــا آنزمــ تــا زمانــه يــك از اســالمي دعــوت اولويتهــاي آيــا س:
ــا اهللا رســول طوركــه آن آيــا و اســت؟ متفــاوت ديگــر ياهجامعــ تــا جامعــه  عقيــده ب
 كنند؟ شروع عقيده از را دعوت هم عصر اين داعيان بايد كرد آغاز را دعوتش
 اللَّـــهصــلَّى  اهللا رســول بعثــت زمــان از دعــوت اصــول و اولويتهــا شــك بــدون ج:

 هآلو هلَيـ ع سو امـا ، كنـد نمـي  تغييـر  زمـان  تغييـر  بـا  و اسـت  ثابـت  قيامـت  قيـام  تـا لَّم 
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 بــه داعــي لــذا. دارد وجــود، كاســت و كــم بــدون جوامــع برخــي در اصــول از بعضــي
 امـا ، كنـد مـي  دعـوت  دارنـد  كمبـود  چـه  آن بـه  را مـردم  و ورزدمـي  اهتمام ديگر امور
 .كندنمي تغيير اسالمي دعوت اصول كه داشت نظر در بايد
هصلَّى  اهللا رسول  لَّم    اللـَّ سـو ه آلـو هلَيرضـي اهللا عنـه   جبـل  بـن  معـاذ  بـه  خطـاب ع 

مْ [ :فرمودنـد ، فرسـتاد  يمـن  بـه  را او كـه زماني هُ عُ ـادْ ةِ  إِىلَ  فَ ادَ ـهَ ـهَ  الَ  أَنْ  شَ أَينِّ  اللَّــهُ  إِالَّ  إِلَ  وَ

ولُ  سُ ـإِنْ  اللَّــهِ  رَ ـمْ  فَ وا هُ لِكَ  أَطَـاعُ ذَ مْ  لـِ هُ لِمْ ـأَعْ َضَ  اللَّــهَ  أَنَّ  فَ مْ  افْـرتَ لَـيْهِ ْـسَ  عَ اتٍ  مخَ ـلَوَ  صَ

ــلِّ  يفِ  مٍ  كُ ــوْ ــةٍ  يَ يْلَ لَ ــإِنْ  وَ ــمْ  فَ وا هُ ــاعُ لِكَ  أَطَ ــذَ مْ  لِ هُ لِمْ ــأَعْ ـــهَ  أَنَّ  فَ َضَ  اللَّ ــرتَ مْ  افْ ــيْهِ لَ ةً  عَ قَ ــدَ  صَ

ذُ  خَ نْ  تُؤْ مْ  مِ نِيَائِهِ دُّ  أَغْ َ مْ  يفِ  فَرتُ ائِهِ رَ قَ  )1122F1(]فُ

 نيسـت  تعـالي  اهللا جـز  برحقـي  معبـود  هـيچ  دهندكـه  شـهادت  تـا  بخواه ها آناز و« 
ــلَّى  اهللا رســول مــن و صـــه ــه  اللَّ آلو ــه لَيع ــلَّم سبــه پذيرفتنــد را ايــن وقتــي، هســتمو 

 فـرض  هـا  آن بـر  روز شـبانه  طـول  در را نمـاز  وقـت  پـنج  تعـالي  اهللا كـه  ده خبـر  ها آن
 بـر  را مـال  زكـات  تعـالى اهللا كـه  هد خبـر  آنـان  بـه ، كردنـد اطاعت وقتي، است گردانيده

 ».گردد توزيع فقرا ميان در و شود گرفتهثروتمندان از تا كرده فرض آنان
 اهللا ســوي بــه را كــافر ملتــي وقتــي مــا اســت واجــب كــهاســت اصــولي همــانايــن
ــالي ــيممــي دعــوت تع ــن كن ــب اي ــت ترتي ــا! شــود رعاي ــي ام ــي وقت  گــروهخــواهيمم

 بـه  را هـا  آن مـا  لـذا ، نـد اهپذيرفتـ  را -توحيـد -اول اصـل  كـه  كنـيم  دعوت را مسلماني
 .است فوق حديث در كه سياقي و سبك همان به كنيممي دعوت ديگر موارد

 155 -2/154(، )5( ةالدعو كتاب -عثيمين ابن شيخ

 ندارد دعوت با منافاتي، كندمي حفظ را دين تعالي اهللا كه اين] 3[

 عهــده بــه را ديــن حفــظ تعــالىاهللا كنندكــهيمــ مطــرح را قضــيه ايــن بعضــي س:
 نــداهگرفتــپــيش در اســالم بــه خــدمت راه در دعــوتگران كــهكــاري لــذا اســت گرفتــه
 چيست؟ افراد اين به شما پاسخ. نيست آنبه نيازي هيچ و بيهوده است كاري

                                                            
 )19( مسلم و ،)1458ي  (بخار -1
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 كـه  اسـت  كسـي اعتـراض  هـا  آن اعتـراض  كـه  چـرا ، اسـت  آسان گروهاين پاسخ ج:
 و ديــن در گمراهــي، اســباب انكــار شــك بــدون و كنــدمــي انكــار را وســايل و ابــزار
 اسـت؛  گرفتـه  عهـده  بـه  را ديـن  حفـظ  تعـالى اهللا! آري. اسـت  خردي بي و لوحيساده

 بيـان  و نشـر  بـا  كـه  هسـتند ديـن  داعيـان  همـان  وسـايل  ايـن  و، وسـايل  و اسباب با اما
 .دارند عهده به را آن تعالى او سوي به دعوت و مردم براي نيد

 تقدير در اگر كه چرا نكن ازدواج: يدگو مي كه است كسي حرف نندما سخن اين 
 اگر كه چرا نرو روزي طلب در و شويمي قطع بطور شوي فرزندي صاحب كه باشد

﴿ :يدگو مي تعالىاهللاوقتي دانيممي ما لذا. شودمي فراهم باشد مقدر روزيت      

       ﴾ :۹[احلجر[  

 .»باشيممي آن پاسدار ما خود و فرستاديم را قرآن خود ما«
 اسـباب  بـا  فقـط  اشـيا  كـه  گويـد يمـ  ايـن  بـه  علـم  بـا  حكـيم  تعالىاهللا را كالم اين
 را ديــن هــا آن بــا شــودمــي كــه را ديــن حفــظ اســباب تعــالىاهللا لــذا، آينــدمــي پديــد

 .است كرده مقدر، كرد حفاظت
 عملـي  و اعتقـادي  يهـا بـدعت  از را ديـن  تعـالي  اهللا كـه  بينـيم مـي  لـت ع همين به

 را حقـايق  زبـان  و قلـم  بـا  همـواره  كـه  هسـتند  علمـا  ايـن . كندمي حفظ علما يبوسيله
 حمايـت  و ديـن  از دفـاع  بـراي  تعـالي  اهللا كـه ياهوظيفـ  بـه  بايـد  ناگزير و كنندمي بيان

ـ ا بـه  و كنـيم عمـل ، اسـت  گردانيـده فـرض  مـا بـراي  بنـدگان  بين آن نشر و  صـورت  ني
 .  يافت خواهد تحقق دين نظر مورد حفاظت

 )157 -2/156(، )5( ةالدعو كتاب -عثيمين ابن شيخ

 مسلمانان يتفرقه و ضعف درمان راه] 4[

 در كــهگردابــي از اســالم عــالم نجــات بــراي بخــش شــفا داروي شــما نظــر از س:
 چيست؟، است آن گرفتارعصراين
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، اعتقادي جريانات و مذاهب اختالف با، گرداب اين از ماسال جهان نجات ج:
 در الهي شريعت اجراي و اسالم به عمل و پايبندي با فقط اقتصادي و اجتماعي، سياسي

 متحد دل يك همه و شودمي محكم آنان صفوف. رددگ مي خواهد محقق، چيزها تمام
 بخش شفا داروي هماناين. شودمي ترمحكم هايشانصف وسيله اين به. گردندمي

 و دلهره و اختالف و اضطراب از عالم تمام نجات براي است دارويي بلكه است اسالمي

﴿ :فرمايدمي تعالىاهللا. فساد                     

 ﴾ :۷[حممد[  

 هايتـان گـام  و كنـد مـي  يـاري  را شـما  اهللا، كنيـد  يـاري  را اهللا ديـن  اگر! مؤمنان اي«
 .»داردمي استوار را

﴿ :فرمايدمي و                      

                                

        ﴾ :۴۱ – ۴۰[احلج[ 

 بــه. دهنــد يــاري را او كــه را كســاني دهــدمــي يــاري تعــالي اهللا مســلم طــور بــه«
 يوعـده  بديشـان  تعـالي  اهللا كـه مؤمنـاني  آن( اسـت  عزيـز  و قـوي  تعـالي  اهللا قطع طور

 قــدرت را ايشــان زمــين در هرگــاه كــه هســتند يكســان) اســت داده پيــروزي و يــاري
 از نهـي  و معـروف  بـه  امـر  و پردازنـد مـي  را زكـات  و دارنـد مـي  پا بر را نماز، بخشيم

 .  »گردديم بر تعالي اهللا به كارها يهمه سرانجام و نمايندمي منكر

﴿ :فرمايدمي و                    

                         

                       ﴾ :۵۵[النور[  

هداد انجـام  شايسـته  كارهـاي  و نـد اهآورد ايمـان  كـه  شـما  از كسـاني  بـه  تعالى اهللا«
 كـه گونـه  همـان ، كـرد  خواهـد ) ديگـران ( خليفـه  قطعـاً  را آنـان دهدكـه مـي  وعـده ، ندا



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1436 
  

 آنـان بـراي  كـه  را ايشـان  آئـين  همچنـين . اسـت  كـرده  آنـان  از قبل جانشين را پيشينيان
 هـراس  و خـوف  نيـز  و سـاخت  خواهـد  برقـرار  و برجـا  پـا  زمـين  در حتمـاً  پسنددمي

 شـريك  را چيـزي  و كننـد مـي  عبـادت  مـرا ، سـازد مـي  مبدل آرامش و امنيت به را آنان
 .»گردانندينم من

﴿ :فرمايدمي و                ﴾ :۱۰۳[آل عمران[ 

 .  »نشويد پراكنده و بزنيد چنگ اهللا ريسمان به همگي«
 محدود بجز -رهبران كهزماني تا و است شده نازل زمينه اين در بسياري ياتآ

 غير به و اهندخو مي رسولش سنت و اهللا كتاب از بجز را ارشاد و هدايت -افرادي
 عقب از توانند نمي هرگز، كنند حكم، نداهساخت دشمنان چه آن به و الهي شريعت
 طرف از آنان حقوق پرداخت عدم و ناندشم نظر در ذلت، يكديگر با درگيري و ماندگي

﴿ .يابند نجات، دشمنان                ﴾ :۱۱۷[آل عمران[ 

مـي  روا سـتم  خويشـتن  بـه  خودشـان  بلكـه  اسـت  ننمـوده  سـتم  آنان به تعالى اهللا«
 .»دارند
ــي اهللا از ــه خــواهيمم ــد هــدايت را همــه ك ــب كن  اصــالح را شــاناعمــال و هــاقل

، آن بـا  مخالفـت  تـرك  و خـود  شـريعت  اجـراي  و ثبـات  دنيـ گردان حـاكم  با و گرداند
 .دارد قدرت كار اين بر و ساز كار او كه، نهد منت مسلمانان بر

 )262 -5/261( ةمتنوع مقاالت و فتاوي مجموع -باز ابن شيخ

 موفق دعوتگر صفات] 5[

ويژگــي چــه داراي بايــد و اســت؟ كســي چــه موفــق دعــوتگر شــما نظــر بــه س:
 شود؟ ترگسترده اوفعاليت و بگذارد تأثير مدعوين بر تا باشد هايي

ــه كــه اســت كســي موفــق دعــوتگر ج: ــر و باشــد داشــته توجــه قــوي داليــل ب  ب
 هــا نيرنــگ هرچنــد كنــد خــرج دعــوت راه در را خــودتوانــايي و كنــد صــبر آزارهــا
 دعــوتگر، گيــرد قــرار آزار و ذيــتا مــورد مختلــف هــايصــورت بــه و گردنــد متنــوع
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 اسـت  واجـب  بلكـه  ؛گـردد  ضـعيف  شـنود مـي  كـه سـخناني  خاطر به يا آزارها از نبايد
 توجـه  بـا  البتـه . گيـرد  كـار  بـه  دعـوت  راه در راامكانـات  و تـوان  تمـام  و كند صبر كه
كـه   محكـم  و اسـتوار  مبـاني  بـر  دعـوت  كـه  آن تـا ، نيكـو  اسـلوب  رعايـت  و داليل به

كــم و انگــاريســهل از بايــد دعــوتگر. گــردد را مؤمنــان و رســول، اهللا مــورد رضــاي
 كـاملي  توجـه  بايـد . ندهـد  نسـبت  يتعـال  اهللا بـه  علـم  بدون را چيزي تا بپرهيزد كاري

. دوشــ متحمــل را زيــادي هــايســختي راه ايــن در و باشــد داشــته شــرعي داليــل بــه
 فـردي  چنـين . دهـد  دعـوت  اهللا سـوي  بـه  وآموزشـي  تبليغـاتي  وسـايل  طريـق  از بايد

 اهللا نــزد در عــالي درجــات و تمجيــد و ســتايش ي شايســته و اســت مــوفقي دعــوتگر
 .  باشد همراه اخالص با كارش كه آن بر مشروط است

 )268 -5/267( ةمتنوع مقاالت و فتاوي مجموع -باز ابن شيخ

 تعالي اهللا يسو به يواقع دعوتگران] 6[

معتمـدي  علمـاي  طلبـد مـي  لـذا ، نـد اهشـد  زيـاد  دعوت به منتسب افراد امروزه س:
 حـال . شـوند  معرفـي ، كننـد  ارشـاد  حـق  و صـحيح  هـاي برنامه به را جوانان و امت كه

ــن ــايي اي ــهعلم ــان ك ــا جوان ــتفاده ب ــا آن از اس ــيحت ه ــي نص ــوندم ــا درس و ش  و ه
 امـور  در و نمـوده  علـم  كسـب  هـا  آن از و كننـد  پيگيـري  را شـان  شـده  ضبط نوارهاي

  هستند؟ كسانيچه، كنند مي رجوع ها آن به هافتنه نزما در و مشكالت و مهم
 و قوام و شود انجام بايد كه ناگزير است امري جل جالله اهللا سوي به دعوت ج:

﴿ :است شده داده قرار، نافع علم از پس همآن جهاد و دعوت با دين پايداري    

                    ﴾ :۳[العصر[ 

ــهكســاني مگــر« ــي ايمــان ك ــدم ــي بايســته و شايســته كارهــاي و، آورن ــدم  و، كنن
ــديگر ــه را هم ــه تمســك ب ــده در( حــق ب ــول و عقي ــل ق ــفارش) عم ــي س ــدم  و، كنن

 .»نمايندمي توصيه شكيبايي به را يكديگر
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ــه  ــن ب ــب اي ــي ايمــان ترتي ــاور: يعن ــه تنداشــ ب ــالى و ســبحانه اهللا ب  و اســما و تع

لَّ  اهللا عبادت و او صفات جـ  اللُـهچـرا ، اسـت  نـافع  علـم  از ياهشـاخ  صـالح  عمـل ، ج 
 معـروف  بـه  امـر  و اهللا سـوي  بـه  دعـوت . باشـد  يقـين  و علـم  ي پايـه  بر بايد عمل كه
 بـه  اقـدام  توانـد مـي  كسـي  امـا  مطلـوب  اسـت  امـري ، مسـلمانان  بين نصيحت تبادل و

 و سـنگين  بسـيار  كـار ايـن  كـه  چـرا  باشـد  پختـه  نظري داراي و عالم كه، بكند ركا اين
 اقـدام  آنبـه  توانـد مـي  باشـد  داشـته  را كـار ايـن  صـالحيت كـه كسـي  فقـط  و است مهم
 دعــوت ي دروازه كــه اســت ايــن جــدي بســيار مشــكالت از يكــي امــروزه امــا. كنــد
جـاهلي  افـراد  چـه  و نامنـد مـي  دعـوتگر  را خـود  و شـوند مـي  وارد همه وشده  وسيع

   چيست؟ دعوت كه فهمندنمي برخي كه حالي در دانندمي دعوتگر را خود كه
ــذا ــا و اســت شــاناصــالح از بيشــتر فسادشــان ل  و زدگــي شــتاب و احساســات ب
 چيـزي  از بيشـتر  آن از آمـده  وجـود  بـه  شـرارت  كـه  زننـد مي دست كارهايي به ناداني
ــه اســت ــان و اصــالح قصــد ك ــته را آن درم ــي. اســت داش ــان حت ــان در دارد امك  مي

 بـه  كـه  كننـد  دنبـال  را خاصـي  و اهـداف  مقاصـد  كـه  باشند كساني دعوت به منتسبين
. شـود  محقـق  شـان اهـداف ، آن بـه  دعـوت  پرتـو  در دارنـد  قصـد  و دهنـد  دعوت ها آن
انحـراف  بـه  قصـد  هـا  آن. كننـد  شتشـوي  ديـن  اسـم  بـه  را جوانـان  افكـار  خواهنـد مي

 علمـا  و امـر  مسـئوالن  و اسـالمي  هـاي گـروه  از شـان سـاختن  متنفـر  و جوانان كشاندن
ــد را ــذا .دارن ــه و كــردن نصــيحت طريــق از ل مــي صــحنه وارد دادن دعــوت ظــاهر ب

 شـر  مسـلمانان  بـراي  خـوب  ظـاهر  و لبـاس  بـا  امـت  ايـن  در كه منافقين: مانند -شوند
 .خواهندمي دردسر و

. ساختند را مسجدي، ضرار دمسج طرفداران: دهيممي توضيح مثالي قالب در را اين 
 مردم تا بگذارد نماز آن در كردند درخواست پيامبر از، بود نيكويي كار كارشان ظاهر در
 به رساندن ضرر يپايه بر كه ها آن نيت از اهللا اما. شوند تشويق آمدن به اين مسجد به

 پايه بر كه مسجدي اولين كه قبا مسجد به خواستندمي ها آن، داشت اطالع، بود مسلمانان
اهللا. سازند متفرق را مسلمانان جماعت و برسانند ضرر، است شده نهاده بنا تقوي ي
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 :فرمود نازل را آيات اين و كرد بيان پيامبر يبرا را ها آن نيرنگ و نقشه تعالى

﴿                     

                           

                         

                      ﴾ :۱۰۷[التوبة 

– ۱۰۸[  
 از منظورشــان و نــداهكــرد بنــا مســجدي كــه هســتندكســاني) منافقــان ميــان از( و«

 ســاختن وكمينگــاه مؤمنــان ميــان انــدازي تفرقــه و كفــرورزي و مؤمنــان بــه زيــان، آن
 كـه  خوردنـد مـي  سـوگند  و بـود  جنگيـده  پيغمبـرش  و اهللا بـا  قـبالً  كـه  بـود  كسيبراي

 .گوينديم دروغ آنان دهدكهمي گواهي اهللا اما نداهنداشت نيكي جز نظري
 مســجدي، مگــذار نمــاز و نايســت) ضــرار مســجد( درآن هرگــز! پيغمبــر اي

 كـه  سـت ا سـزاوارآن  اسـت  گرديـده  بنـا  تقـوا  پايـه  بـر  نخسـت  روز از كه) قبا مسجد(
ــي كــه هســتند كســاني جــا درآن. بگــذاري نمــاز و بايســتي درآن ــدم  را خــود خواهن

 .»داردمي دوست را پاكيزگان هم اهللا و دارند پاكيزه
 نيكـو  وكـار  خيـر  بـه  تظـاهر  كـه كسـاني همـه  كـه يـابيم مي در بزرگ ماجراي اين از

 آن خــالف امــور ايــن پشــت در كــه بســا چــه. نيســتند صــادق خــود اعمــال در بكننــد
 را خــود امــروزه كــهكســاني ميــان در. باشــند داده قــرار هــدف را كننــدمــي ظــاهر چــه

 كشـاندن انحـراف  بـه  و كـردن  گمـراه  قصـد  بـه  كـه  هسـتند  كسـاني  نامنـد يمـ  دعوتگر
ــان ــردن دور و جوان ــردم ك ــن از م ــرق و حــق دي ــاختن متف ــت س ــلمانان جماع  و مس

 .پرورانندمي سر در را فتنه ايجاد
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﴿ :فرمايدمي و داردمي حذر بر افراد دسته اين از را ما لىتعا و سبحانه اهللا    

                            

       ﴾ :۴۷[التوبة[ 

 بـر  فسـاد  و شـر  جـز  چيـزي ، آمدنـد مـي  بيـرون ) جهـاد  براي( ماش همراهآنان اگر«
 آشـفتن  مشـغول  و، كردنـد مـي  حركـت  شـما  ميـان  در سـرعت  بـه  و، افزودندنمي شما

ــر و زدن گــول و ــدنتان ب ــن از گردان ــان در و، شــدندمــي دي  كــه هســتند كســاني ميانت
 .»شناسدمي خوب را ستمگران جالله جل اهللا، شنوندمي را ايشان سخن

 امـور  عواقـب  و حقـايق  بلكـه  نيسـت؛  مهـم ، دادن بـه دعـوت   نسـبت  و ظـاهر  پس
ــر ــذا اســت مهــم و معتب ــه را خــود كــه كســاني مــورد در كــه اســت الزم ل  دعــوت ب
و از كجـا علـم شـان را     نـد اهخوانـد  درس كجـا : كـه  شـود  بررسـي ، كننـد مـي  منتسب

 راتتــأثي و اعمــال بايــد چيســت؟ شــان ي عقيــده نــد؟اهكــرد رشــد كجــا ؟گرفتــه انــد
 آمــده بوجــود كارهايشــان از خيــري نتــايج چــه شــود؟ بررســي مــردم ميــان در شــان

ــد هــا آن اعمــال از اصــالحاتي چــه اســت؟ ــد پــس اســت؟ آمــده پدي  و وضــعيت باي
 بررسـي ، بخورنـد  را ظاهرشـان  و هـا حـرف  فريـب  مـردم  كـه  آن از قبـل  هـا  آن احوال
 كــه زمانــه ايــن در خصوصــاً .شـود  انجــام بايــد نــاگزير كـه  اســت امــري ايــن و شـود 

ــه دعــوتگران ــز فتن ــاد انگي ــداهشــد زي ــلَّى  اهللا رســول و ن صـــه ــلَّم  اللَّ سو ــه آلو ــه لَيع
ــوتگران ــه دع ــن را فتن ــه اي ــيف گون ــرده توص ــت ك ــا آن: اس ــرادي ه ــدان از اف  فرزن

 .  زنندمي حرف خودمان زبان با كه هستندخودمان
 فتنــه دعــوتگران يدربــارهوســلَّم ه وآلــه علَيــ اللَّـــه اهللا صــلَّى رســول از كــه زمــاني

نَّم أبوابِ  عىل دعاةٌ [: فرمود كردند سؤال انگيز هَ نْ ، جَ م مَ هُ فُوهُ  أَطَاعَ ذَ  )1123F1(]فيها قَ

 كنــد اطاعــت هــا آن از كــههركســي و انــدجهــنم هــايدروازه بــه دعــوتگران هــا آن«
 ».شودمي انداخته درآن

                                                            
 . )1847(  مسلم و) 7084 ،3606(  بخاري -1
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هصلَّى  اهللا رسول   مواظب ما بايد پس ناميد دعوتگران را ها آنه وآله وسلَّم علَي اللـَّ
 اهللا سوي به من: گفت كههركسي و نكنيم قبول را هركسي دعوت بالفاصله تا باشيم

 و امر حقيقت در بايد ناچار به -كنندمي دعوت اهللا سوي به گروه اين. كنممي دعوت
 سوي به كه نموده اين به مقيد را دعوت الىتعاهللا كه چرا كنيم؛تحقيق گروهها آن افراد

﴿ :رمايدفيم و باشد اهللا             ﴾] :راه اين بگو« ]١٠٨يوسف 

 . »خوانممي اهللا سوي به آگاهي با من كه است من
 گوشزد يتعال اهللا. كنندمي دعوت اهللا غير به دارندكه وجود گروهيكه است دليلي اين

﴿ :كنندمي دعوت آتشسوي به كفار كه كندمي            

                               

                               

      ﴾ :۲۲۱[البقرة[ 

ــان و« ــران و زن ــه را خــود دخت ــردان ازدواج ب ــد؛ در مشــرك م ــادامي نياوري ــه م  ك
 را شـما  چـه  اگـر  اسـت  بهتـر  كيمشـر  فـرد  از مـؤمني  غـالم  گمان بي و. نياورند ايمان

 سـوي  بـه  اهللا و كننـد مـي  دعـوت  دوزخ آتـش  سـوي  بـه  آنان. باشد انداخته شگفتي به
 واجــب لــذا». كنــدمــي دعــوت خــويش توفيــق و خــود فرمــان بــه آمــرزش و بهشــت

 .»كنند دقت خود كار در دعوتگران كه است

﴿ :آيـــه يدربـــاره اهللا رحمـــه عبـــدالوهاب بـــن محمـــد شـــيخ       

       ﴾] :ــف ــي ]١٠٨يوس ــدگو م ــن در: ي ــه اي ــدار آي ــي هش ــ م ــه دده  ك

مـي  دعـوت  حـق  بـه  اگـر  مـردم  از بسـياري  كـه  چـرا  باشـند؛  مخلـص  ديبا دعوتگران
ــد ــع در دهن ــه واق ــوي ب ــان س ــوت خودش ــي دع ــدم ــي( )1124F1(.كنن ــوت يعن ــا دع  يمنه

 )ستين يتعال اهللا يسو به دعوت اخالص
                                                            

 تفاوتي اندك با ،)21(  ص ،"ديالتوح كتاب " -1
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   )25 -22( ص، عالم مع حوار -الفوزان شيخ
 العمر عبدالرحمن بن عمر: ترتيب و جمع

 تكفير مبناي بر نه... نيكي به دعوت] 7[

 كـه  اسـت  ايـن  شـود مـي  مشـاهده  معاصـر  اسـالمي  بيـداري  در كـه  مسايلي از س:
 را هـايي گـروه  و افـراد ، معتزلـه  و خـوارج : ماننـد  گمـراه  هـاي گـروه  تأثير تحت بعضي
مــي جــايز مســلمان فاســقان و گناهكــاران عليــه را زور بــه توســل و كننــدمــي تفكيــر

 چيست؟ بارهاين در شما نظر. دانند
 كرده نهي دعوت در يريسختگ از اسالم كه چرا، است غلط مشي و خط اين ج:

﴿ :است                             ﴾

  ]۱۲۵[النحل: 
 اهللا راه بــه نيكــو انــدرزهاي و اســتوار ســخنان بــا را مردمــان!] پيغمبــر اي[«

 .  »كن گفتگو بهتر و نيكوتر چه هر يشيوه به ايشان با و، فراخوان
 :يدگو مي فرعون با رويارويي چگونگي يدرباره عليهما السالم هارون و موسي به و

﴿                  ﴾ :۴۴[طه[  

ــه ســپس« ــا نرمــي ب ــاره( او ب  و خــود غفلــت( شــايد، بگوييــد ســخن) ايمــان درب
 .»بهراسد خويش طغيان و كفر عاقبت از و كند ياد) را اهللا عظمت
 نظــر مــورد هــدف خــالف جــز پيامــدي قطعــاً، شــود داده پاســخ زور بــا زور اگــر
 .بود خواهد منفي و بد بسيار مسلمانان بر آن آثار و داشت نخواهد
 بـا  و نيكـو  روشـي  و حكمـت  بـا  كـه  اسـت  ايـن ، اسـت  شـده  خواسـته  ما از آنچه

 مـدعوين  بـا  احترامـي بـي  و گيـري  سـخت  و زور كـه  چـرا  دهيم دعوت را مردم نرمي
ــلَّى  اهللا رســول روش بــه كــه اســت واجــب مســلمانان بــر. نيســت اســالم از صـــه  اللَّ

 هآلو هلَيع لَّمسدهند قرار خود كار يسرلوحه را قرآن توجيهات و كنند عملو. 
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ــر ــم تكفي ــوانين و ضــوابط ه ــه مخصــوص شــرعي ق ــر. دارد را خــود ب  كســي اگ
 -نـد اهكـرد  ذكـر  جماعـت  و سـنت  اهـل  علمـاي  كـه  -اسـالم  نـواقض  از يكي مرتكب

 نـواقض  مرتكـب  اگـر  اامـ ، شـود مـي  صـادر  كفـرش  حكـم ، حجت ياقامه از بعد شود
 .شودنمي كافر نشود

  العلماء الفضيلة ألصحاب مضيئة كلمات -الفوزان الشيخ
 سليم عمروعبدالمنعم: جمع )120، 119( ص ،اإلرهاب في

 .است نعمت، دعوت هايروش تنوع] 8[

ــي س: ــوتگران از برخ ــه دع ــورت ب ــيم ص ــت و تعل ــي و تربي ــه برخ ــورت ب  ص
ــان كــه يعمــوم امــاكن در نصــيحت و ســخنراني ــه دارنــد حضــور آنجــا در نيــز زن  ب

 تـر موفـق  روشـي  چـه  و چيسـت؟  بـاره  ايـن  در عـالي  جنـاب  نظـر . پردازندمي دعوت
 بود؟ خواهد
 اسـت  كـرده  عنايـت  بنـدگانش  بـه  تعـالى  اهللا كـه  اسـت  نعمتـي  ايـن  من نظر به ج:

 يـك  بـه  تعـالى  اهللا. دهنـد  دعـوت  اهللا سـوي  بـه  را مـردم  مختلـف  هـاي صورت به كه
ــر ــخ نف ــدرت نرانس ــايي ق ــأثير و گوي ــذاري ت ــخن در گ ــت داده س ــن... اس  روش اي

 در لطافــت و خــويي نــرم ديگــر فــردي بــه تعــالىاهللا. اســت بهتــر فــردي چنــين بــراي
 بــراي. كنــد جــا مــردم دل در را خــودش توانــدمــي وســيله بــدين و اســت داده كــالم

ــين ــويژه اســت ســخنراني از بهتــر روش ايــن از اســتفاده دعــوتگري چن  كــه نيزمــا ب
نمـي  خـوبي  بـه  امـا . دارنـد  علـم  دعـوتگران  از برخـي  كـه  چـرا . نباشد خوبي سخنران

 .كنند جذب را مخاطبان توانند
 را برخـي  و اسـت  شـده  تقسـيم  بنـدگان  بـين  تعـالى اهللا لطـف  و فضـل ، قطـع  بطور

 بايـد  كسـي  هـر مـن  نظـر  از امـا . اسـت  داده برتـري  و فضـيلت  ديگـر  برخـي  به نسبت
ــوت در ــلوب از دع ــي و اس ــه روش ــه ك ــاور ب ــودش ب ــدتر خ ــته و مفي ــرشايس  و ت

. باشــد نـاتوان  آن انجــام از كـه  نزننــد كـاري  بــه دسـت . كنــد اسـتفاده  اســت اسـتوارتر 
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 بـر  اعتراضـات  و ايرادهـا  اگـر  تـا . دهـد  دعـوت  اهللا از اسـتعانت  و نفـس  اعتماد با بايد

 .دهد نجات را خودش بتواند شد او
 )171 -2/170(، )5( الدعوة كتاب -عثيمين ابن شيخ

 دعوتگران بين اختالف فرهنگ] 9[

 و هســتند دعــوت ميــدان در كــه كســاني اختالفــات از بســياري: شــيخ جنــاب س:
 فرهنـگ  و آداب بـا  ناآشـنايي  از ناشـي  كنـد مـي  مهيـا  را ريـزي  آبرو و شكست اسباب

 داريد؟ توضيحي و توجيه بارهاين در شما آيا. است اختالف
 توصيه اهللا سوي به دعوتگر و علم اهل برادران يمهه به من كه چيزي آن، آري ج:

 در اختالفي مسايل در و دعوت در ماليم و خوب اسلوب يدرباره كه است اين، كنممي
 چيز كه ندارد وا اين به را ها آن تندي و تعصب و كنند انديشي چاره مذاكره و مناظره

 بلكه! شوندمي هم از ريدو و ناراحتي، اختالف، تفرقه باعث و بگويند را ناشايستي
 به و كند كنجكاوي را سودمند هاياسلوب بايد مرشد و معلم، اهللا سوي به دعوتگر

. نشود دور او از هاقلب و گيرد قرار جامعه قبول مورد كالمش تا بگويد سخن نرمي

﴿ :يدگو مي پيامبرش به تعالى اهللا كه گونههمان                

            ﴾ :۱۵۹[آل عمران[  

 و خــوي درشــت اگــر و. نمــودي نــرمش آنــان بــا تــو كــه الهــي رحمــت پرتــو از«
 .»شدندمي پراكنده تو پيرامون از بودي سنگدل

 ﴿: يدگو مي، فرستدمي فرعون سوي به را دو آن كه زماني هارون و موسي به

                ﴾ :ايمان درباره( او با نرمي به سپس( ]٤٤[طه (

 طغيان و كفر عاقبت از و كند ياد) را اهللا عظمت و خود غفلت( شايد، بگوييد سخن
 ).بهراسد خويش
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﴿ :ديفرمامي تعالى اهللا                         

     ﴾ :۱۲۵[النحل[  

 اهللا راه بـــه نيكـــو انـــدرزهاي و اســـتوار ســـخنان بـــا را مردمـــان! پيغمبـــر اي«
 .»كن گفتگو بهتر و نيكوتر چه هر شيوه به ايشان با و، فراخوان

 ﴿ :فرمايدمي و                        

   ﴾ :۴۶[العنکبوت[ 

 بـا  مگـر ، مكـن  گفتگـو  و بحـث ، باشـد  نيكـوتر  كـه  روشـي  بـه  جـز  كتاب اهل با«
 .»كنند ستم كه ايشان از كساني

ـه صلَّى  اسالم پيامبر ه    اللـَّ آلـو ه لَيـع  لَّم سـفْـقَ  إِنَّ [ :ايـد فرممـي و ـونُ  الَ  الرِّ كُ ءٍ  يفِ  يَ ْ  يشَ

هُ  إِالَّ  انَ الَ  زَ عُ  وَ نْزَ نْ  يُ ءٍ  مِ ْ هُ  إِالَّ  يشَ انَ  )1125F1(]شَ

ــز هــر در مــتيمال و مــدارا«  و( بخشــدمــي زينــت را آن باشــد داشــته وجــود چي
 ».كندمي نمايان را آن عيب شود گرفته چه هر از و) گرداندمي مندارزش

نْ [ :فرمايدمي همچنين مْ  مَ ْرَ فْقَ  حيُ مْ  الرِّ ْرَ ـ حيُ َ الْ ريْ    )1126F2(]خَ

 ».  است شده محروم خير از شود مومحر خويي نرم از كسي هر«
 و خشــونت از و كنــد جســتجو را ســودمند و مفيــد اســباب بايــد معلــم و دعــوتگر

 اخـتالف  و شـود مـي  رد حـق  كـه  شـود مـي  باعـث  عوامـل  ايـن  كـه  چرا بپرهيزد تندي
 تـالش  و حقيقـت  بيـان  دعـوت  از منظـور  كـه  حـالي  در گـردد مـي  بيشـتر  برادران بين

ــراي ــن ب ــه اســت اي ــول را آن ك ــد اســتفاده آن از و نمــوده قب ، دعــوت از منظــور. كنن
 كــه چــرا، نيســت ديــن از دفــاع بــراي او غيــرت و دعــوتگر شخصــيت و علــم اظهــار

 ديـن  بـه  شـما  دعـوت  كـه  اسـت  ايـن  هـدف  بلكـه  داند؛مي را انسان آشكار و نهان اهللا

                                                            
 ) 2594(  مسلم -1

 ) 2592(  مسلم -2
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شـما بـه    نيبنـابرا . ببرنـد  نفـع  شـما  هـاي حـرف  از مـردم  و شـود مـي  ابالغ مردم به هللا
 چـه  هـر  از و ديباشـ  دعـوت  پـذيرش  عوامـل  و اسـباب  پـي  در بايـد  عنوان يك داعي

   .ديباش حذر بر شودمي دعوت نپذيرفتن و كردن رد موجب
 )156 -5/155( ةمتنوع مقاالت و فتاوي مجموع -باز ابن شيخ

 اسالمي هايحركت از حمايت ضرورت] 10[

 بـا  تـوان مـي  ياهوسـيل  چـه  بـا ... نـد اهشـد  زيـاد  اسـالمي  هـاي حركت دشمنان س:
 كرد؟ مقابله ها آن

 دارنــد دشــمناني، باشــند كــه جــايي هــر در اســالمي هــايحركــت شــك بــدون ج:
 وجـود  نيـز  آشـكاري  و سـرّي  هـا  آنسـازم  و كننـد مـي  فعاليـت  و كـار  هـا  آن عليـه  كه

 .  كنندمي حمايت ها ريزي برنامه و هاپشتيباني انواع با ها نآ از كه دارد
حركـت  ايـن  ثروتمنـد  مسـلمانان  و ي اسـالمي هـا دولـت  بايـد  كـه  باورم آن بر من

 هـاي فعاليـت ، علـم  در يشـهره ، مخلـص  دعـوتگران  بـا  جـا  همـه  در را اسـالمي  هاي
 در مـوال ا بـا  را دعـوتگران . كننـد  حمايـت  درسـت  يعقيـده  و صـبر ، راسـتي ، اسالمي
 يوســيله بــه چنــينهــم. كننــد يــاري، اســالم دشــمنان رد و آن نشــر و دعــوت جهــت
ـ   كـه  مفيدي نشريات و هارساله، هاكتاب ي مختلـف بـر حسـب منطقـه اي     هـا  آنبـه زب

ــدده مــيكــه حركتهــاي اســالمي در آنجــا دعــوت   ــت، ن ــد حماي ــين .كنن ــد همچن  باي
 از تــا دهنــد قــرار ررســيب مــورد را هــا آن و باشــند هــاحركــت ايــن مراقــب كســاني
 اســت شايســته كــه راهــي آن بــه را هــا آن. شــوند مطلــع شــاننيازهــاي و هــافعاليــت
 هـايي گـروه  و افـراد  بايـد  چنـين هـم . بردارنـد  را شـان راه سـر  موانـع  و كننـد  راهنمايي

 يشــيوه بــه تــا كننــد شناســايي، كننــدمــي حمايــت آشــكار و نهــان در را دشــمنان كــه
 تـالش  بـه  نيـاز  كـرديم  اشـاره  مـا  كـه  چيزهـايي  شـك  بـدون . شود مقابله ها آن با الزم

 تـا  خـواهيم مـي  اهللا از. خواهنـد مـي  را بـاقي  سـراي  كـه  دارد مـؤمن  هايدل و صادقانه
 آمـاده  حـق  بـر  پشـتيباناني  و يـاوران  مسـلمانان  و اسـالمي  حركـات  براي جايي هر در

 .است مسئول بهترين او كه كند
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 )5/253( متنوعة قاالتم و فتاوي مجموع -باز ابن شيخ

 دعوت ايبر مياسال گروههاي قيام حكم] 11[

 گــرفتن آغــوش بــه ايبــر مياســال كشــورهاي در اســالمي گروههــاي قيــام آيــا س:
 است؟ عصر اين مقتضيات از اسالم روش و راه بر جوانان تربيت و

 تـالش  بايـد  امـا . اسـت  خيـر  سـبب  مسـلمين  بـراي  هاجماعت گونه اين وجود ج:
 بـا  درگيـري  و ناسـازگاري  باعـث  نـه  گـر  و دهنـد  توضـيح  دلـيلش  بـا  را حق تا بكنند

 را ديگـر هـم  و باشـند  داشـته  تعـاون  و همكـاري  ديگـر هـم  با بايد. شد خواهد ديگران
ــت ــد دوس ــيحت و بدارن ــد نص ــن در، كنن ــورت اي ــانعي ص ــر م ــر ب ــود راه س  وج
 واهـد نخ، دهنـد مـي  دعـوت  اهللا رسـول  سـنت  و اهللا كتـاب  بـه  كـه  اسـالمي  گروههاي

و  هــا آنخوبيهــاي يكــديگر را بيــان كننــد و آنچــه را كــه باعــث تشــويش بــين   .بــود
 ترك دهند.، ودش ميديگران 

 )119( ص، )32( العدد. ةاالسالمي البحوث مجلة -باز ابن الشيخ

 ياسالم يگروهها به نصيحتي] 12[

مــي يحتينصــ چــه هســتند اســالمي گروههــاي عضــو كــه يجوانــان بــه شــما س:
 كنيد؟
ــانج ج: ــبا وان ــه مشــكالتي در و باشــند حــق يجســتجو در دي ــيش برايشــان ك  پ

 .كنند مراجعه علما به آيدمي
ــه چــه آن در را اســالمي جماعــت ــاري، اســت مســلمين ســود ب ــه. كننــد ي ــا البت  ب

ــل ــا و شــرعي دالي ــدون، حســن اســلوب و نيكــو كــالم ب مســخره و  و زور اعمــالِ ب
 پيـرو  و دهنـد  قـرار  خـود  راهنمـاي  و پيشـوا  را صـالح  سـلف  كـه  ايـن  ديگـر . استهزاء

 ووســلَّم علَيــه وآلــه  اللَّـــهصــلَّى  اهللا رســول كــه ياهعقيــد همــان طبــق و باشــند حــق
 .كنند طي را مسير، نداهبود آن بر اصحابش

 )119( ص، )32( العدد. االسالمية البحوث مجلة -باز ابن الشيخ
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 موجود اختالفات و دعوي گروههاي تعدد مشكل حل] 13[

ــه س: ــا يوظيف ــرت خصــوص در علم ــا كث ــت و گروهه ــاجمعي  كشــورهاي در ه
 يـك  هـر  واقـع  در چيسـت؟  هـا  آن ميـان  موجـود  اختالفـات  و اسـالمي  غير و اسالمي

 دانيـد نمـي  مناسـب  آيـا  كننـد مـي  محكـوم  و مـتهم  گمراهـي  بـه  را ديگـري  گروهها از
 تشـديد  اخـتالف  ايـن  تـا  شـود  مداخلـه  آن شـدن  روشـن  و اخـتالف  حـل  يزمينه در

 .نگردد مسلمانان گريبانگير آنوخيم عواقب و نشود
هصلَّى  اهللا رسول ج:  بايد كه است كرده بيان را راه يك ما برايوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

﴿ :فرمايدمي اهللا. است دين استوار ي برنامه و اهللا مستقيم راه آن و بپيماييم را آن   

                           

          ﴾ :۱۵۳[األنعام[  

 از اســت مــن مســتقيم راه) كــردم بيــان و ترســيم برايتــان را آن مــن كــه( راه ايــن«
 كـه  نكنيـد  پيـروي ] كـردم  نهـي  آن از را شـما  كـه  بـاطلي  هايراه[ از و كنيد پيروي آن

 بــدان را شــما اهللا كــه اســت چيزهــايي هــاايــن. ســازدمــي پراكنــده اهللا راه از را شــما
 .»شويد پرهيزگار تا كندمي توجيه

هصلَّى  محمد امت تعالىاهللا  ، كندمي نهي اختالف و تفرقه از راوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
 :رمايدفيم و است دشمن تسلط و شكست اسباب ترينبزرگ از اين كه چرا

﴿                ﴾ ۱۰۳عمران: [آل[  

 .»نشويد پراكنده و بزنيد چنگ اهللا ريسمان به همگي«

 ﴿ :فرمايدمي يتعال اهللا                     

                               

                        ﴾

  ]۱۳[الشوری: 
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 اسـت  نمـوده  روشـن  و داشـته  بيـان  مؤمنـان  شـما  بـراي  را آيينـي  جاللـه  جل اهللا«
ــه را آن كــه ــوح ب ــا و. اســت كــرده توصــيه ن ــه را آن م ــو ب ــه و، وحــي ت ــراهيم ب  و اب

 را ديـن ) اصـول  كـه  نمـودم  سـفارش  آنـان  همـه  بـه ( .نموديم سفارش عيسي و موسي
 بــر شــما كــه چيــزي ايــن، نورزيــد اخــتالف و نكنيــد تفرقــه آن در و داريــد برجــا پــا

 بخواهـد  را كـه  هـر  تعـالى  اهللا. آيـد مـي  گـران  سـخت  مشـركان  بـر  خوانيدمي مشركان
 بـه  و) بكشـد  دسـت  ديـن  بـا  دشـمنانگي  از( كـه  هـر  و گزينـد مـي  بـر  ديـن  اين براي
 .  »گرداندمي رهنمون بدان، برگردد آن سوي

 بـودن  نزديـك  و كلمـه  اتحـاد  سـوي  بـه  يدعـوت . اسـت  الهـي  دعـوتي ، دعوت اين
 و خيــر جهــت در ســرزميني در هــاگــروه هرگــاه. اســت يكــديگر بــا شــدن مــأنوس و

 كـه  آن بـدون  هـم آن، شـود  زيـاد  مسـلمانان  بـين  تقـوي  و نيكـي  بـر  تعاون و همكاري
مـي  بزرگـي  فوايـد  و بركـت  و خيـر  سـبب ، باشـد  مختلـف  هايشـان خواسـته  و اهداف
 رد را اعمــالش و كنــد گمراهــي بــه محكــوم را ديگــري گروهــي هــر اگــر اامــ. شــود

 خطرنـاك  آن عواقـب  و اشـد ب مـي  بسـيار  هـا  آن زيـان  و ضـرر  وضـعيتي  چنين در، كند
 را هـا  آن بـين  اخـتالف  و كننـد  بيـان  را حقيقـت  كـه  اسـت  ايـن  علمـا  يوظيفـه . است

ــيح ــد توض ــروه و دهن ــاگ ــراي را ه ــير ب ــي در س ــه راه ــ را آن اهللا ك ــوده يمترس  و نم
هصلَّى  اهللا رسول  .كنند نصيحت، است فراخوانده آن بهوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

 ادامه خود سركشي به، داندمي اهللا كه اهدافي و شخصي مصالح خاطر به كس هر 
 ها آن از كه كنند اعالم هستند حق درپي كه افرادي به و شود معرفي جامعه به بايد داد

 ها آن گروه به اهدافشان از خبر بي افراد. كنند دوري ها آن روش و راه از تا شندبا برحذر
، است داده دستور آن از پيروي به اهللا كهرا ه راستي  از و نشوند گمراه تا نپيوندند

﴿ :نشوند منحرف                       

              ﴾ :۱۵۳[األنعام[  

 از اسـت  مـن  مسـتقيم  راه) كـردم  بيـان  و ترسـيم  تـان بـراي  را آن من كه( راه اين««
 كـه  نكنيـد  پيـروي ) كـردم  نهـي  آن از را شـما  كـه  بـاطلي  هايراه( از و كنيد پيروي آن
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 بــدان را شــما اهللا كــه اســت چيزهــايي هــاايــن، ســازدمــي پراكنــده اهللا راه از را شــما
 .  »شويد پرهيزگار تا كندمي سفارش

 كـه  اسـت  چيـزي  اسـالمي  يجامعـه  در هـا گـروه  و هـا فرقه كثرت كه نيست شكي
ــر اســالم دشــمنان دوم يدرجــه در و شــيطان اول يدرجــه در ، هســتند حــريص آن ب

 را هــا آن كــه خطــري تشــخيص و شــانوحــدت و مســلمانان كلمــه اتحــاد كــه چــرا
 بــا مبــارزه جهــت در را هــا آن و داده قــرار هــدف را شــانيعقيــده و كنــدمــي تهديــد
 حفـظ  موجـب  و صـف  يـك  در شـان  گـرفتن  قـرار  باعـث  و كنـد مـي  ترفعال دشمنان

 ايـن . گـردد مـي  شـان بـرادران  و سـرزمين  و ديـن  از خطـر  دوري و مسلمانان مصلحت
 تـا  كننـد مـي  تـالش  هـا  آن. نيسـتند  راضـي  آن از جنـي  و انسـي  ندشمنا كه است راهي

 .بكارند مسلمانانبين دشمني بذر و بياورند بوجود تفرقه مسلمانان بين
 و فتنـه  و گردانـد  متحـد  حـق  از پيـروي  بـر  را مسـلمانان  خـواهيم مـي  يتعال اهللا از

 .  است قادر كار اين بر او كه كند دور ها آن جوامع از را گمراهي
 )204 -5/202( ةمتنوع مقاالت و فتاوي مجموع -باز ابن شيخ

 اختالف از يمذهب افراد منع] 14[

 تبليغ جماعت مورد در يگفتار
ــاننصــيحت س: ــاره ت ــان يدرب ــدمــي دوري ديگــران از كــه ملتزمــي جوان  و جوين

گـروه  تعـدد  يدربـاره  نظرتـان  چنـين هـم  چيسـت؟ ، گيرنـد مـي  قرار يكديگر مقابل در
 بـا  تشـكيل  و تبليـغ  جماعـت  بـا  همكـاري  بـه  مـرا  آيـا  چيسـت؟  معاصـر  احزاب و ها
   كنيد؟مي تشويق و توصيه ها آن

 دانستن گمراه و تفرقه از داده رخ ملتزم جوانان ميان در چه آن كه نيست شكي ج:
 و تأسف باعث، هستند ها آن روش و راه مخالف كه كساني با دشمني احساس و ديگران

 باعث هاتفرقه گونه اين و گردد بزرگ يشكست به منجر كه بسا چه و است اندوه
 در خير اهل ندارند دوست شياطين كه چرا گردد؛مي انسي و جني شياطين شادماني
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 كه دانندمي خوب ها آن. باشد تفرقه شانبين كه دارند آرزو بلكه، برسند اجماع به مسايل
به دست  تعالي اهللا به دنروآور و التزام با كه است قدرتي شكستن درهم باعث تفرقه

﴿ :ماست راهنماي بارهاين در الهي آيات. دآي مي             ﴾

  ]۴۶[األنفال: 
 درمانـده ) كنيـد  كشـمكش  اگـر ( كـه  نكنيـد  كشـمكش ) و اخـتالف  خـود  ميان در«

 .  »رودمي ميان از شما هيبت و شكوه و شويدمي ناتوان و

﴿ :دفرماي مي و                        ﴾ آل]

  ]۱۰۵عمران: 
 از پـس ) هـم آن( ورزيدنـد  اخـتالف  و شـدند  پراكنـده  كـه  نشـويد  كساني مانند و«

 .»رسيد آنان به جالله جل اهللا روشن هاينشانه كه آن

﴿ :دفرماي مي و                   ﴾ :۱۵۹[األنعام[ 

 دسـته  و دارنـد مـي  پراكنـده  را خـود ) پرسـتي  يكتـا ( آيـين  كـه  كسـاني  گمـان  بي«
 .»نيستي آنان از وجه هيچ به تو شوندمي گروه گروه و دسته

﴿                            

                    ﴾ :۱۳[الشوری[ 

 را آن كــه، نمــوده روشــن و داشــته بيــان مؤمنــان شــما بــراي را آيينــي تعــالي اهللا«
 عيسـي  و موسـي  و ابـراهيم  بـه  و وحـي  تـو  بـه  را آن مـا  و اسـت  كرده توصيه نوح به

 و داريـد  برجـا  پـا  را ديـن ) اصـول  كـه  نمـودم  سـفارش  آنان همه به( .نموديم سفارش
 .  »نورزيد اختالف و نكنيد تفرقه آن در

. اسـت  كـرده  گوشـزد  را آنوخـيم  عواقـب  و نمـوده  نهـي  تفرقـه  از را مـا  تعالى اهللا
 باعـث  تفرقـه  كـه  چـرا  باشـد  يكـي  هايمـان گـام  و باشـيم  يگانـه  ملتي ام كه است الزم
 .گرددمي اسالمي امت ضعف و آرا تشتت و پراكندگي و فساد
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 بــين دشــمني و كينــه و تفرقــه باعــث امــا اســت بــوده اخــتالف هــم اصــحاب بــين
ــان ــي اســت؛ نشــده آن ــان در حت ــلَّى  اهللا رســول زم صـــه ــه  اللَّ آلو ــه لَيع ــلَّم ســو  مه

لَّى   اهللا رسـول  كـه  زمـاني ، آمـد  بوجود شانبين اختالف صـ ـه لَّم     اللـَّ سـو ه آلـو ه لَيـازع 
 بسـوي  كـه  گفـت  ايشـان  بـه  و آمـد  جبرئيـل ، يافـت  فراغـت  )خندق( ي احزاب غزوه
 .كنند حركت، بودند كرده شكني پيمان كه قريظه بني

ــلَّى  اهللا رســول  صـــه ــلَّ اللَّ سو ــه آلو ــه لَيع الَ [: فرمــود اصــحاب بــهم  َّ ــلِّنيَ ــدٌ  يُصَ  أَحَ

نِي يفِ  إِالَّ  العَرصَ  ظَةَ  بَ يْ رَ  )1127F1(]قُ

 !».قريظه بني در مگر نخواند را عصر نماز كسي«
 عصـر  نمـاز  وقـت . كردنـد  حركـت  قريظـه  بنـي  بسـوي  بنابراين صـحابه از مدينـه   
 خورشـيد  راگـ  حتـي ، قريظـه  بنـي  در مگـر  خـوانيم نمـي  نمـاز : گفتند بعضي، رسيد فرا

لَّى   اهللا رسـول  كـه  چـرا ، كنـد  غروب صـ ـه لَّم     اللـَّ سـو ه آلـو ه لَيـالَ [: فرمـوده ع  َّ ـلِّنيَ  يُصَ

دٌ  نِي يفِ  إِالَّ  العَرصَ  أَحَ ظَةَ  بَ يْ رَ  ]قُ

 !». قريظه بني در مگر نخواند را عصر نماز كسي«
لَّى   اهللا رسـول  منظـور : گفتنـد  نيـز  گروهـي  -اطعنـا  و سـمعنا  -: مييوگـ  مـي  ما و صـ
ه  اسـت  بـوده  حركـت  بـه  بخشـيدن  سـرعت  و كـار  ايـن  بـه  اقـدام علَيه وآله وسلَّم  اللـَّ

 رسـول  گـوش  بـه  مسـئله  ايـن . مينـداز يب ريتـأخ  بـه  را نمـاز  تـا  اسـت  نخواسته ما از و
هصلَّى  اهللا ، يكسـ  بـا  برخـورد  گونـه  هـيچ بـدون  ايشـان  امـا  رسيد؛وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

 بـه  نيـز  مسـلمانان  و نكـرد  تـوبيخ ، شخصـي برداشـت  خـاطر  بـه  را هـا  آن از يـك  هيچ
ــن خــاطر ــلَّى  اهللارســول حــديث از اســتنباط در رأي اخــتالف اي صـــه ــه  اللَّ آلو ــه لَيع
 ــلَّمسامتــي كــه اســت الزم و شــويم متفــرق نبايــد هــم مــا بنــابراين نشــدند؛ متفــرقو 

 .باشيم يگانه

                                                            
 .است آمده ظهر نماز عصر،ي جا به مسلم در اما) 1770(  مسلم و) 946ي  (بخار -1
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 اخـواني  ايـن ! اسـت  سـلفي  ايـن : ينـد گو مـي  شـود مـي  ايجـاد  فرقـه ت كه زماني اما 
 فـالن  ايـن  و فـالن  ايـن  و! اسـت  مقلـد  ايـن ! اسـت  سـني  اين! است تبليغي اين! است
 از ريـم دا مياسـال  بيـداري  از مـا  كـه  اميـدي . بـزرگ  اريبسـ  اسـت  خطري اين كه! است

 يكـديگر  هكـ  متفرقـي  هـاي گـروه  بيـداري  ايـن  در دانـيم مـي  كه حال. رفت خواهد نيب
چـاره  و حـل  راه: كـه  گفـت  بايـد . دارد وجـود  نامنـد مـي  نـادان  و خواننـد مي گمراه را
 رضــي اهللا عــنهماصحاب كــه بــرويم را راهــي همــان مــا كــه اســت ايــن مشــكل ايــن ي

 اجتهــادي بحــث اگــر -اجتهــادي ي آمــده بوجــود اخــتالف كــه كنــيم درك و رفتنــد
 چگونــه؟ امــا، اســت وحــدت و وفــاق حقيقــت در بلكــه نيســت گــذار تــأثير -باشــد
 توافـق  و وحـدت ، حقيقـت  در آرا اخـتالف  همـين  بلكـه  باشـد  داشـته  منفـي  اثـر  نبايد
 چگونه؟ اما... است

ــي ــر وقت ــن نظ ــن نظــر چــون توســت؛ نظــر خــالف مســايل از يكــي در م ــه م  ب
 ايـن  در تـو  و، ييگـو  مـي  تـو  كـه  اسـت  چيـزي  آن بـرخالف  دارم كـه  دليلـي  اقتضاي
 مسـئله  ايـن  تـو  نظـر  از دليـل  اقتضـاي  بـه  چـون  كنـي؛ مـي  ازابر مرا قول خالف مسئله

. نـداريم  اخـتالف  هـم  بـا  مـا  واقـع  در پـس ، يمگـو  مـي  مـن  كـه  است چيزي برخالف
. اسـت  دليـل  اقتضـاي  بـه  دارد كـه  نظـري  كـداممان  هـر  و داريـم  اختيار در دليل چون
 مـن  و داشـتي  را مـن  بـا  مخالفـت  جـرأت  تـو  چـون  كـنم مـي  تحسـين  را تـو  من پس

 تـو  كـه  اسـت  دليلـي  اقتضـاي  بـه  اخـتالف  ايـن  يپايه چون هستم؛ تو دوست و برادر
 حتـي . باشـم  نداشـته  تـو  بـه  نسـبت  چيـزي  دلـم  در مـن  كـه  اسـت  واجـب  پس داري
 تحسـين  مـرا  صـورت  همـين  بـه  هـم  تـو  و كـنم  نيتحسـ  نظـرت  بـه  نسبت را تو بايد
 .كني

 قبـول  بـراي  نمـ  اجبـار . كنـد  قبـول  را ديگـري  نظـر  تـا  كنيم مجبور را يكي ما اگر
 مـن  بنـابراين  نـدارد؛  برتـري ، بپـذيرم  را او نظـر  مـن  كـه  ايـن  بـراي  او اجبـار  تـا  نظرم

 و تفـاهم  بلكـه ، نـدانيم  خـالف  را اجتهـاد  بـر  مبنـي  اخـتالف  ايـن  بايـد  مـا : يمگـو  مي
 .آيد بدست خير و شويم متحد كه اين تا بدانيم توافق
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ــد كســي اگــر ــن بگوي ــوع اي ــراي چــاره و راه ن ... نيســت كارســاز مــردم ي همــه ب
 گـرد  گروهـي  هـر  از بزرگـان  و قـوم  رؤسـاء  كـه  اسـت  ايـن  حـل  راه چيسـت؟  چاره

 و وحـدت  بـه  تـا  بپردازنـد  اخـتالف  مـوارد  دربـاره  بحـث  و نظـر  تبـادل  به و آيند هم
 .برسيم يكدلي
 نفـره  چهـار  ايـ  سـه  گـروه  دو .داد رخ بيـ عج ياهمسـئل  يمنـ  در سـالها  از يكي در

ـ ا از مـاجرا . دكـر  مـي  نينفـر  و لعـن  را يگـر يد، گـروه  هـر  كه آوردند را  بـود  قـرار  ني
 دوم گـروه  .اسـت  سـنت  نهيسـ  يرو نمـاز  در دسـتها  بسـتن  بـود  معتقـد  اول گـروه  كه

 را يگـر يد گـروه  هـر  نيبنـابرا . اسـت  سـنت  نمـاز  در دسـتها  كـردن  بـاز  كه بود معتقد
   .دكر مي نينفر و لعن را او كه ييجا تا نمود مي سنت انكار به متهم

ــا اينكــه صــهخال ــدرگ و اخــتالف ني ــا يري ــالش ب ــرادران ت ــتان و ب  و حــل دوس
ـ ن مسـلمانان  كـه  شـد  داده حيتوضـ  آنان يبرا. شد فصل  كلمـه  وحـدت  و اتحـاد  بـه  ازي
 .  ستين مسلمانان نفع به ياختالف مسائل به زدن دامن. دارند

 جـايي  تـا  گرفـت مـي  بـازي  بـه  را هـا  آن ؛ياختالفـ  يهمسئل اين در شيطان كه بنگر
 كــه حــالي در، كــردمــي كفــر بــه محكــوم را ديگــري خــود داليــل بــا كــدام هــر كــه

 .نبود واجبات و فرايض يا و اسالم اركان از و بود سنت بحث مورد موضوعِ
 ديگـر  گروهـي . اسـت  سـنت  نهيسـ  يرو دسـتها  بسـتن  ينـد گو مـي  علمـا  از بعضي 

 صـحيحي  مـر ا كـه  ايـن  بـا . اسـت  سـنت  نمـاز  در دسـت  كردن باز كه معتقدند علما از
 چــپ دســت ســاعد روي بــر راســت دســت گذاشــتن، دارد اشــاره آن بــر ســنت كــه

 كـرده  روايـت ، رضـي اهللا عنـه  سعد بـن  سـهل  بروايـت  بخـاري  كـه  گونـه  همان. است

ــانَ [ :كــه اســت ونَ  النَّــاسُ  كَ رُ ــؤمَ ــعَ  أَن يُ ــلُ  يَضَ جُ ــىلَ  اليُمنَــى اليَــدَ  الرَّ ــهِ  عَ اعِ ــ ذِرَ  يفِ  اليُرسَ

الةِ     )1128F1(]الصَّ

 ».بگذارند چپ ساعد بر را شانراست دست نماز در كه شدند امر دممر« س

                                                            
 ).740ي  (بخار -1
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 و مـنهج  دعـوت  امـر  در كـه  را مـا بـرادران  كـه  خـواهيم مـي  تعالى و سبحانه اهللا از 
ــف روشــي ــد مختل ــتوف، دارن ــد قي ــا ده ــتالف شــرايط ت ــت، ائ ــب اصــالح و محب قل
 .گردد فراهم هايشان

 و نباشـد  پـاك  نيـت  كـه  نيزمـا  امـا ، اسـت  آسـان  عـالج  باشـد  درسـت  نيت وقتي 
ــر ــرايش ديگــري رأي و بپســندد را خــود رأي كســي ه ــم ب  رســتگاري راه نباشــد مه
 .  شودمي دور

ــه ــل نكت ــر: توجــه قاب ــادي مســايل در اخــتالف اگ ــبا باشــد اعتق  اصــالح را آن دي
 بـا  كـه  را كسـي  و نمـود  رد، اسـت  صـالح  سـلف  مـذهب  برخالف كه را يقول و نمود
آن از را مـردم  و داده تـرك ، دكنـ  مـي  تمخالفـ ) تـابعين  عتبـ  و تـابعين ، صحابه( سلف

 .شتدا برحذر
 تعـالى اهللا كـه  هسـتند  گروهـي  هـا  آن: كـه  اسـت  ايـن  تبليـغ  جماعت درباره من نظر

 را خالفكـاري  يهـا  انسـان  بسـيار  چـه ، اسـت  رسـانده  زيـادي  نفـع  هـا  آن ي وسيله به
ــه تعــالىاهللا كــه ــتبل جماعــت ي وســيله ب  از ياريبســ تــيح. اســت كــرده هــدايت غي

ـ تبل جماعت توسط كافر يها انسان  هـيچكس  واقـع  در. نـد اهشـد  مشـرف  اسـالم  بـه  غي
 اسـت  نيـاز . آگاهنـد  نـا  زيـادي  چيزهـاي  از گـروه  ايـن  امـا  كنـد نمي انكار را تأثيرشان

ـ تبل جماعـت  كـه  را يمـوارد  و باشـند  داشـته  مشـاركت  و همكـاري  آنان با علما كه  غي
ـ با اسـت  درسـت  كـه  معتقدنـد  و نـد دهمـي  انجـام  گمـان  و ظـن  براسـاس   حيتصــح دي

   .نمود
ــال بطــور ــد مث ــودن مقي ــراي برخــي ب ، روز چهــل، روز چهــار، روز ســه خــروج ب

 بـاب  از نـه  دهـيم مـي  انجـام  وسـيله  بـاب  از را كـار  ايـن  مـا : ينـد گو مـي  و.. .ماه شش
 ايـن  يـا ، اسـت  شـرعي  احكـام  از و مشـروع  امـر  ايـن  كـه  نيستيم معتقد ما: يعني. قصد

 آن يبـرا  مـدت  تعيـين  ايـن  معتقـديم  بلكـه ، شـود مـي  محسـوب  عبـادتي  اهللا يبـرا  كه
 تــن و پــروري تــن از و گــردد متعهــد و ملتــزم حــق و دعــوت بــه انســان كــه اســت

 .يابد نجات... و ييآسا



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1456 
  

ـ تبل جماعـت  كـه  اسـت  ايـن ) نيمـ يعث ابن( بنده نظر  بـدون  كـه  هسـتند  يگروهـ  غي
ــد صــالحيت شــك ــا آن در و دارن ــع ه ــر و نف ــادي خي ــا اســت؛ زي ــل ام ــدم و جه  ع
. كننـد  توجيـه  را هـا  آن علمـا  كـه  اسـت  نيـاز  و اسـت  زيـاد  نيز برادران اين بين آگاهي

 وارد هـا  آن بـا  كـه  وقتـي  رايـ ز ؛دارم انتقـاد  -همـه  نـه  - هـا  آن بعضـي  از مـن  همچنين
 و گفتمــان نيســتند؛ راضــي آن بــه كــه بينــيمــي، شــويمــي علمــي گفتگــوي و بحــث
 و انســان بــر كــه چــرا، اســت اشــتباه شــك بــدون ايــن. دندپســننمــي را علمــي بحــث
 بـا  و باشـند؛  عالقمنـد  علمـي  گفتگـوي  و علـم  بـه  كـه  اسـت  واجـب  جوانان بر بويژه
 كـه  آنگونـه  ؛يتنـد  و شـدت  و جـدال  بـا  نـه  باشـند  حـق  طلـب  در مالطفـت  و نرمي

بـرادران  ديگـر  بـا  گـروه  ايـن  دارم دوسـت  مـن  همچنـين . دارنـد  عادت افراد از بعضي
يــك گــروه از . كننــد اجتمــاع كلمــه وحــدت بــر همــه و باشــند داشــته ارتبــاط شــان

ديگــري علــوم شــرعي را فــرا گيــرد و آن يكــي از ديگــري آداب و اخــالق شــرعي را  
 ياد بگيرد.

 )783-778( ص العقيدة فتاوي -عثيمين ابن شيخ

 بصيرت براساس اهللا سوي به دعوت ]15[

 متفـرق  يافتـه  هـدايت  و خيـر  انداعيـ  كـه  دارنـد  دوسـت  منحـرف  و فاسـد  داعيان
 موجـب  يافتـه  هـدايت دعـوتگران  همكـاري  و اتحـاد  كـه  داننـد مـي  هـا  آن زيـرا ، شوند

 مـا  از يـك  هـر  طرفـي  از و شـود مـي  هـا  آن شكسـت  باعـث  شانتفرقه و شده پيروزي
 بـا  بالفاصـله ، بينـد مـي  بـرادرش  از اشـتباهي  هرگـاه  لـذا . دارد قـرار  اشـتباه  معرض در
 بسـا  چـه ، بپـردازد  تحقيـق  بـه  او بـا  نظـر  مـورد  يمسـئله  مـورد  در و بگيـرد  تماس او

ــه چيــزي كــه ــر واقعيــت كــه حــالي در باشــد اشــتباه مــا نظــر ب . اســت آن خــالف ب
 از كـردن  متنفـر  و جـرح  بـراي  ياهوسـيل  را دعـوتگر  اشـتباه  كـه  نيسـت  جايز نيهمچن

 ويسـ  بـه  دعـوتگران  بـه  رسـد  چـه  نيسـت  مؤمنـان  صـفات  از كـار  اين. دهيم قرار او
 .باشد بصيرت با كه است يدعوت آن، دعوت از هدف. اهللا
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 ﴿ :فرمايدمي يتعال اهللا                        

              ﴾] :١٠٨يوسف[ 

 پيـروان  و دهـم مـي  دعـوت  اهللا سـوي  بـه  آگـاهي  بـا  من كه است من راه اين بگو«
 .»مباش مين مشركان ي زمره از من و، دانممي منزه را اهللا و باشندمي چنينهممن

 داشـته  شـناخت  و بصـيرت  دهـد مـي  دعـوت  را فـرد  چـه  كـه  آن بـه  بايـد  دعوتگر
ــه كســي وضــعيت از و باشــد ــي دعــوت ك ــدم ــه آنچــه از و ده ــه ك  دعــوت روش ب

مـي  دعـوت  او بسـوي  چـه  آن در بصـيرت  امـا  باشـد؛  داشـته  آگـاهي  شـود مي وطمرب
ـ  فـرد  لـذا ، باشـد  علـم  براسـاس  بايد، دكن  كـه  آن مگـر  ؛نزنـد  حرفـي  هـيچ  دعـوتگر  اب

 اسـت  صـورتي  در ايـن  .اسـت  حـق  كنـد  فكـر  غالـب  گمـان  به يا و است حق داندمي
 داور را غالـب  گمـان  تـوان مـي  كـه  باشـد  مسـايلي  از دهـد مـي  دعوت آن به كه چيزي
 از وي تخريــب دهــد دعــوت اطالعــي بــي و نــاداني براســاس فــرد اگــر امــا. داد قــرار

 .  است شده مرتكب نيز را بزرگي گناه اين بر عالوه و است بيشتر اشسازندگي

﴿ :فرمايدمي تعالى اهللا                     

            ﴾ :۳۶[اإلسراء[  

ــه چيــزي از«  دل و گــوش، چشــم گمــانبــي، ناآگــاهي آن از كــه مكــن روي دنبال
 .»گيرندمي قرار سؤال مورد آن از همه

 كـه  اسـت  ايـن  دهـيم مـي  دعـوت  كـه  كسـي  حـال  رعايت در بصيرت مقتضيات از
ــد داعــي ــين دعــوتش در باي ــرق لجــوج و مخــالف انســان و ناآگــاه انســان ب ــل ف  قاي

 را مـردم  چگونـه  بدانـد  بايـد  داعـي  كـه  اسـت  ايـن  دعـوت  اسـلوب  در بصيرت. شود
 يـا  برآننـد؟  چـه  آن در زدن طعنـه  و فشـار  و گيـري  سـخت  و زور بـا  آيـا  دهد دعوت
 .دهند دعوت را آنان تشويق و مالطفت و رفق و نرمي با تقبيح بدون

 )175 -2/174(، )5( دعوةال كتاب -عثيمين ابن شيخ

  بصيرت و بينش با اهللا بسوي دعوت] 16[
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ــدات امــروزه س:  ــن، گروهــي هــايرســانه تولي ــد كــه طــور هــر را نســل اي  تولي

، فـيلم  قبيـل  از راديـو  و تلويزيـون  چـه  هـر  و كننـد مـي  توجيـه ، خواهنـد مـي  كنندگان
 و افكـار  و ارزشـها  ايجـاد  جهـت  در كنـد مـي  پخـش  مختلـف  هـاي برنامه و نمايشنامه

 بـراي  را هـا  رسـانه ايـن  مـا  اگـر . دارنـد  نظـر  مـد  آن فنـي  سـازندگان  كه است مسايلي
 فراگيــري بــراي را فرزنــدانمان اگــر. كننــدمــي تبــاه را فرزنــدانمان، بگــذاريم ديگــران

ـ تول تا بفرستيم فنون اين ـ ا داتي  از كننـد؛  اجـرا  ياسـالم  ي وهيشـ  بـه  را هـا  رسـانه  ني
 چيست؟ حل اهر پس، دارند واهمه كار نيا

 اســالمي در امــور مســلمين از اهللا تعــالي بترســند كشــورهاي در مســئولين بايــد ج:
 بـر  همـان گونـه كـه    .كننـد  واگـذار  علمـاي خيـر خـواه و پرهيزكـار     بـه  را امور اين و

 امتنـاع  يگروهـ  يهـا  رسـانه  طريـق  از حقـايق  نيـي تب از كـه  اسـت  واجـب  مـا  يعلما
 افـراد  بايـد . ندهنـد  قـرار  ملحـد  و جاهـل  افـراد  اريـ اخت در را هـا  رسـانه  اين و نورزند

 و گيرنـد  عهـده  بـه  را كارهـا  ايـن  مسـئوليت  بصـيرت  داراي و ايمـان  بـا ، صـالحيت  با
 مـرد  و زن و جـوان  و پيـر  بـه  كـه  ايـن  تـا  گرداننـد  رهنمـون  اسـالمي  مباني طبق را آن

 قيـ طر از كـه  آنچـه  بـه  كـه  اسـت  واجـب  علمـا  بـر  همچنـين  .نرسـد  ضرري مسلمان
 سـته يشا افـراد  و، بدهنـد  ياهكننـد  قـانع  و كامـل  هـاي پاسـخ ، شـود مي پخشنتلويزيو

 بايــد نيــز اســالمي دولتهــاي. گيرنــد عهــده بــر را كــار ايــن مســئوليت تيصــالح بــا و
 جامعــه در خيــر اعمــال تــا بســپارند صــالح يهــا انســان بــه را كارهــا ايــن مســئوليت

 .آيد در عمومي فرهنگ صورت به فضايل و شود پخش
 )117( ص، )32( العدد. االسالميه البحوث مجلة -باز ابن شيخ

  كنندمي كوتاهي دعوت امر در كه دعوتگراني تشويق]17[

 هـاي كـالس  برگـزاري  بـه  را طـالب  و دعـوتگران  كـه  شـود مـي  تقاضا شما از س:
 رسـد مـي  نظـر  بـه  چـون ، نماييـد  تشـويق  شـهرها  تمـام  در سـخنراني  جلسات و درس

 درس يهـا كـالس  برگـزاري  بـه  طـالب  تـوجهي بـي  و دعـوتگران  كمبـود  خاطر به كه
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 جهـل ، سـنّت  از خبـري بـي ، توحيـدي  ضـد  باورهـاي  و بـدعت  سـخنراني؛  جلسات و
 .است آمده پديد مناطق از بعضي در سودايبي و

و ، دهنـد  تـرويج  مـردم  بـين  را سـنت  و حقيقـت  علمـا  بايـد  كه نيست ترديدي ج:
 خـود  تبليغـاتي  پايگـاه  و نكننـد  خـالي  هشـان  خـود  مسـئوليت  از مردم را آگاه گرداننـد. 

 نداشـته  مسـئوليتي  مسـاجد  در و نباشـند  جماعـت  امـام  هرچنـد  دهنـد  قـرار  مساجد را
 مـردم  نيازهـاي  بـه  الزم دقـت  بـا  جمعـه  هـاي سـخنراني  در بايـد  نيز جمعه ائمه. باشند
 و دارنـد  نقـش  هـا نشسـت  و سـخنراني  جلسـات  برپـايي  در كـه  كسـاني  و كنند توجه
 و شـود  توجـه  مـردم  احتياجـات  بـه  بايـد  كـه  كـنم مـي  تاكيد چنينهم و ندكنمي تالش

 حقــوق. كننــد بيــان روشــني بــه اســت؛ پوشــيده ايعــده از كــه را مســايلي از برخــي
 بـه  و كننـد  گوشـزد ، اسـت  منكـر  از نهـي  و معـروف  بـه  امـر  كه را مسلمان يهمسايه

 علمـا  اگـر  راسـتي  بـه . شـود  داده آمـوزش  مسـايل  حكمـت  بـا ، نرمـي  بـه  ناآگـاه  افراد
 افـراد ، كننـد  كوتـاهي  و بكشـند  دسـت  ارشـاد  و وعـظ  از، باشـند  سـاكت  و ببندند لب

 .شوندمي ديگران و خود گمراهي باعث و زنندمي حرف نادان و جاهل

هصلَّى پيامبر صحيح حديث در  لمَ «: فرمايدميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ قبِضُ العِ إنَّ اهللاَ ال يَ

َذَ النَّاسُ انتِ  املِاً اختَّ بقِ عَ تَّي ملَ يُ ؛ حَ ءِ لَامَ بضِ العُ لمَ بِقَ قبِضُ العِ كِن يَ لَ بَادِ؛ وَ ن العِ هُ مِ عُ نتَزِ اعاً يَ زَ

لُّوا لُّوا وَ أَضَ لمٍ فَضَ ريِ عِ أَ َفتَوا بِغَ ئِلوا فَ االً فَسُ هَّ اً جُ وسَ ؤُ (»:رُ
1129F

1( 

ــا بلكــه، كشــدنمــي بيــرون خــود بنــدگان يســينه از را علــم تعــالى اهللا(   وفــات ب
 خــود پيشــواي را جــاهالن، مــردم، رفتنــد بــين از علمــا وقتــي و گيــردمــي را آن علمــا
 فتـوا  جهالـت  روي ازرهبـران  ايـن ، پرسـند مـي  هـا  آن از را خـود  مسـايل ، دهندمي قرار
 ).  كشندمي گمراهي به را ديگران هم و شوندمي گمراه خود هم، دهندمي

 ! بدارد دور مسلمان برادران همه و من از را ديب خواهممي تعالى اهللا از

                                                            
 ).100(  بخاري -1
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، روسـتا  يـا  شـهر  در باشـند  جـا  هـر  علمـا  كـه  شـود مـي  روشن شد گفته چه آن از
لَّى  پيامبر و اهللا چـه  آن يوسـيله  بـه  را مـردم  كـه  اندمسئول صـ ـه ه    اللـَّ آلـو ه لَيـع  لَّم سـو
 علمـا  گفتـار  و سـنت ، كتـاب  بـه  مراجعـه  بـا  را مشـكالت  و كنند راهنمايي، اندفرموده

 .كنند فصل و حل
ـ  در، اسـت  زنـده  تـا  بايد عالم فرد ترتيب اين به  يمـوارد  باشـد؛  علـم  ليتحصـ  يپ

ـ بگ فـرا  نـد دا مين كه را  بـدون  تـا  كنـد  مراجعـه  آنـان  يادلـه  و علمـا  نظريـات  بـه  رد؛ي
. باشـد  يآگـاه  و علـم ، بصـيرت  يمبنـا  بـر  دعـوتش  بلكـه  ندهـد؛  فتـوا  مـردم  بـه  علم

ــ انســان ــه نيــاز بميــرد ات ــلَّى پيامبر اصــحاب از اگــر حتــي، دارد) علــم( يــادگيري ب ص
ه  دارد ديـن  فهـم  و علـم  آمـوزش  بـه  نيـاز  انسـان  هـر  پـس . باشـد وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
ــا ــد ت ــوزش و بدان ــد آم ــه، بده ــرآن ب ــه ق ــد مراجع ــد آن در و كن ــث، بيانديش  احادي

. كنـد  برطـرف  را اشـكالش  تـا  كنـد  العـه مط را علمـا  نظريـات  و هـا  آن شـرح  و صحيح
 كـه  اسـت  برابـر ، بيـاموزد  مـردم  بـه  اسـت  آموختـه  او به اهللا كه علمي از ترتيب اين به

 هواپيمـا ، ماشـين  در، شهـا  آنخـ  نزديـك  مسـاجد ، دانشـگاه ، دبيرسـتان ، مدرسـه ، خانه
 هنـوز  كـه  باشـد  قبرسـتان  در ميتـي  دفـن  مشـاركت  هنگـام  در يـا  و ديگـر  جاي هر يا

 آنـان  بـه  را الهـي  آيـات ، هسـتند  منتظـر  و نشسـته  مـردم  و اسـت  نشـده  كامل قبر حفر
هصلَّى  اهللا رسول كه طور همان شود متذكر  .شدمي متذكروسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

 فرصــت از مناســب اجتمــاع هــر در و هرجــا در بايــد عــالم كــه اســت ايــن منظـور 
 بـه  را الهـي  آيـات ، فرصـت  از اسـتفاده  بـا  بلكـه  ندهـد؛  دسـت  از را آن و كنـد  استفاده

 از. دهـد  دعـوت  را مـردم  پايـدار ، نيـك  روشـي ، خـوب  سـخن  بـا . كنـد  گوشـزد  مردم
 التوفيق ولي واهللا. دينما زيپره نيد و اهللا به نسبت علم بدون گفتار

  )128، 127( ص) 36( العدد البحوث مجلة -باز ابن شيخ

 د؟ده مي وتدع را گرانيد چگونه، ندارد علم كه كسي] 18[
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ــا، باشــم دعــوتگر خــواهممــي كــه هســتم جــواني س: ــراي مناســبي يشــيوه ام  ب
 بپـردازم  دينـي  هـاي كتـاب  واسـالمي  هـاي كاسـت  توزيـع  بـه  اگـر  آيـا ... نـدارم  دعوت

  كنيد؟ امراهنمايي لطفا است؟ كافي برايم
ــا، نــدارد دعــوت تــوان انســان خــود اوقــات بســي ترديــد بــدون، آري ج: مــي ام
 تـوان  فـرد  خـود  كـه  ايـن  بـه  توجـه  بـا  البته. كند پخش را مفيد نوارهاي و كتابها تواند

 را هـا  آن نخسـت  كنـد  توزيـع  خواهـد مـي  كـه  را نوارهـايي  و كتابهـا ، نـدارد  را دعوت
ــه ــا بدهــد) عــالم( آگــاه فــردي ب ــد را احتمــالي اشــتباهات ت  مســايلِ، خبــربــي و بدان

 ...نكند پخش را نادرست
ــز و ــدمــي ني ــا توان ــهط ب ــا لب  همــاهنگي دعــوت روش خصــوص در دانشــجويي ي
 مخــارج و بنويســد؛ بــرايش را خيــر بــه دعــوت روش طلبــه كــه صــورت بــدين، كنــد
 .دهد دعوت تواندنمي كه باشد فردي يعهده به كار اين

 )2/17( )5( الدعوة كتاب عثيمين ابن

 كندنمي عمل و دهدمي دعوت كه كسي حكم] 19[

 بـه  عمـل  تـوان  تـالش  از پـس  خـودش  كـه  دهـد  دعـوت  چيـزي  به كسي اگر س:
 دعـوت  آيـا  كنـد؛  عمـل  آن بـه  توانـد مـي  او مخاطـب  كـه ، دارد بـاور  امـا ، ندارد را آن

 خير؟ يا بدهد
 انجـام  بـه  قـادر  خـود  و دهـد مـي  دعـوت  نيكـي  و خيـر  بـه  مذكور فرد اين اگر ج:

 بطـور . كنـد  راهنمـايي  خيـري  عمـل  بـه  را ديگـري  فـرد  كـه  نـدارد  مـانعي ، نيست آن
د  نمـاز  به را مردم: مثال ا  خوانـد مـي  فـرا  تهجـ را عبـادت  ايـن  انجـام  توانـايي  خـود  امـ 

 كنــينمــي عمــل خــودت وقتــي بگوييــد فــردي چنــينبــه نداريــد حــق شــما. نــدارد
 در كنـد مـي  تشـويق  دادن صـدقه  بـه  كـه  كسـي  يـا ! نـده  دعوت عمل اين به را ديگران
 را او بايــد، نــدارد اختيـار  در ليپــو يـا  نــدارد را آن انجـام  توانــايي خـودش  كــه حـالي 

 تـوان  خـودش  كـه  حـالي  در دهـد مـي  دعـوت  كسـي  اگر ليكن كرد تشويق راه اين در
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 عقـل  دگاهيـ د از فـردي  چنـين  كـه  نيسـت  ترديـدي  كنـد؛ نمي عمل و دارد را آن انجام
 .....  است گمراه، نيد و

 ) 2/173( )5( الدعوة كتاب عثيمين ابن شيخ

 .دعوتگران نقد هايروش پيرامون توضيحي] 20[

و عـيل آلـه ، و الصـالة و السـالم عـيل نبيّنـا حممـد النبـي األمـني، احلمد هللا رب العاملني

   .يوم الدينايل و صحبه و من اتبع سنته 

 منـع  تعـدي  و تجـاوز ، سـتم  از و نمـوده  امـر  نيكـي  و عـدالت  به تعالى اهللا.. .بعد و
لَّى  محمد پيـامبرش . كنـد مي صـ ـه ه  اللـَّ لَيـع   ه آلـو  لَّم سـتمـام  كـه  هـدفي  همـان  بـا  راو 

 برپـايي  بـه  فرمـان ، اهللا بـراي  عبـادت  در اخـالص  و توحيـد  بـه  دعـوت  كه را پيامبران
ــه تجــاوز و اخــتالف غيــراهللا؛ عبــادت كــه جلــوگيري از بــي عــدالتي و داد و عــدل  ب
 كـه  دعـوتگران  و علمـا  از بسـياري  مـا  عصـر  در. اسـت  كـرده  مبعـوث ، بندگان حقوق

ــه ــر ب ــدون( هســتند منتســب نيكــي و خي ــت ب  خصوصــي جلســات در انصــاف رعاي
 حتـي  و دهنـد مـي  قـرار  مـردم  اختيـار  در كـه ) هـايي كاسـت  توزيع و تهيه با يا و خود

 شخصـيت  و آبـرو ، گـردد مـي  برگـزار  مسـاجد  در كـه  عمـومي  هايسخنراني در گاهي
ــورد را زبردســت ســخنرانان و طــالب، سرشــناس دعــوتگران و علمــا ــه م ــرار حمل  ق

، اسـت  مخـالف  پيـامبرش  و اهللا دسـتورات  بـا  مختلـف  جهـات  از كـار  ايـن  ؟!دهندمي
 :  جمله از

 اسـت  جامعـه  نخبگـان  حتـي  و مسـلمان  مـردم  حقـوق  بـه  تجـاوز ، عمـل  اين: اول
 و راه و عقيــده اصــالح، راهنمــايي، بيــداري بــراي را خــود تــالش و ســعي تمــام كــه

 تصـنيف  و تـأليف ، درس هـاي كـالس  تشـكيل  بـراي  و انـد گرفتـه  كـار  بـه  مردم روش
 .كنندمي تالش سخنراني مجالس و محافل برگزاري و سودمند هايكتاب

 كـه  آن حـال ، گـردد مـي  مسـلمانان  اتّحـاد  خـوردن  هـم  بـه  باعـث  حركت اين: دوم
ــد ســخت مســلمانان ــز و وحــدت نيازمن  مگــو بگــو و دودســتگي و اخــتالف از پرهي

 جماعـت  و سـنت  اهـل  از گرانـي دعـوت  و علمـا  بخردانـه نـا  حركـت  ايـن  در. هستند
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ــا كــه گيرنــدمــي قــرار حملــه آمــاج  و بــدعت اهــل هــايگــوييخرافــه، هــابــدعت ب
 اعـم  اسـالم خـورده  قسـم  دشـمنان  متأسـفانه  و كننـد مـي  مبـارزه  آن طراحان و مروجين

 .  برندمي را شرايط اين از استفاده نهايت گمراهان و مبتدعان، منافقين، كفار از
ــن: ســوم ــه كمــك اركــ اي ــراد ب ــد اســت طلــب فرصــت و ســودجو اف ــراد: مانن  اف

 و علـم  طالبـان  و دعـوتگران  بـا  دشـمني  در كـه  هـايي ديـن بـي  و هـا زدهغـرب ، الئيك
 خـود  زهـرآگين  تبليغـات  و هـا نوشـته  و تحريـك ، پراكنـي دروغ بـا  و مشـهورند  دانش

 .  اندآمده ميدان به نوارها پخش طريق از
 ايــن بــا كــه نگــرســطحي افــراد چنــين از كــه يســتن دينــي بــرادر هــيچ يشايســته

 .  شود همصدا، كنندمي تقويت و ياري را دشمن خود اعمال
مــي نخبگــان و مــردم عمــوم روانــي امنيــت نــابودي بــه منجــر كــار ايــن: چهــارم

مـي  افـزايش ، چينـي  سـخن  و غيبـت ، شـايعات  و اكاذيـب  تـرويج  بـا  طرفـي  از. گردد
، شـبهات  طـرح  صـدد  در كـه  شـود مـي  گشـوده  زبـوني  افـراد  بـراي  شـر  درهـاي ، يابد

 .  اندنشده مرتكب را جرمي كه هستند مومناني دادن آزار و فتنه ايجاد
 و اصــل هــيچ ينــدگو مــي) دعــوتگران ي دربــاره( كــه ســخناني از بســياري: پــنجم
ــدارد اساســي ــه ن ــي بلك ــر مبتن ــات ب ــ و توهم ــا آنگم ــه اســت ييه ــيطان ك ــراي ش  ب

 .است داده شانفريب نهگوبدين و نموده مزين هوادارنش

﴿ :فرمايدمي پاكش كالم در تعالى اهللا                

                       ﴾ :۱۲[احلجرات[ 

 از برخــي كــه، بپرهيزيــد هــا آنگمــ از بســياري از! ايــدآورده ايمــانكــه كســاني اي«
ــ ــا آنگم ــاه ه ــتگن ــي و، اس ــرده و جاسوس ــد دريپ ــي و، نكني ــري از يك ــت ديگ  غيب

 .»ننمايد
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 صـورت  بهتـرين  بـه  را مسـلمانش  بـرادر  سـخن  كـه  اسـت  شايسته مؤمن فرد براي

ال تَظُـنَّنَ بكلمـةٍ خرجـت مـن «: يـد گو مـي  سـلف  بزرگـان  از يكـي . كنـد  توجيـه  ممكن

الً أخيك س مَ ِدُ هلا يف اخلري حمَ ا و أنت جتَ (»:وءً
1130F

1(   

 خـوب  برداشـت  و توجيـه  تـواني مـي  بـرادرت  سـخن  و گفتـه  بـه  كـه  مـادامي  تا( 
 ).مكن نادرست برداشت و بد گمان اصالً باشي داشته

 در(، طــالب و دانشــجويان، علمــا از ايعــده كــه اجتهــادي نظريــات: ششــم
ــه مســايلي ــاد گنجــايش ك ــدي صــورت در) دارد اجته ــه توانمن ــي ارائ ــدم ــد دهن  نباي

 كـه  اسـت  زيبنـده ، كـرد  مخالفـت  او بـا  كسـي  اگـر . گيرند قرار توبيخ و سرزنش مورد
 و حـق  بـه  رسـيدن  يشـيفته ) كـه  دهـد  نشـان ( تـا ، كنـد  مجادلـه  او با روشي بهترين با

 چيـزي  چنـين  اگـر . اسـت  مـؤمنين  بـين  نـزاع  از پرهيـز  و شـيطاني  هـاي وسوسـه  دفع
، شـود  مخالفـت  وي بـا  بايسـت مـي  نـاگزير  كـه  شـد  روروبـه  فردي با و نداشت امكان
 جــرح يــا، كــردن حملــه بــدون اصــطالحات تــرينماليــم و كلمــات بهتــرين از بايــد

مـي  آن از اعـراض  يـا  حـق  رد بـه  منجـر  اوقـات  بسـي  كـه  سـخن  در تندي يا، نمودن
 سـخن  در رويزيـاده  يـا  عقايـد  كـردن  مـتهم ، هـا شخصـيت  بـه  تعـرض  بدون و گردد

   .باشد، ندارد جواز كه حدي در

ـه صلَّى پيامبر ه    اللـَّ آلـو ه لَيـع  لَّم سـامٍ «: فرمـود مـي  مـواردي  چنـين  درو ـالُ أقـوَ ـا بَ مَ

ا؟ ذَ ا و كَ ذَ وا كَ الُ (!»قَ
1131F

2(: 

 !).يند؟گو مي چنان و چنين كه را ايعده استشده چه( 
ــن نصــيحت  ــه م ــن ب ــي اي ــه برادران ــت ك ــروي و حيثي ــوت آب ــراندع ــاج را گ  آم

 زبـان  بـا  يـا  نوشـته  شـان انگشـتان  آنچـه  از كـه  اسـت  ايـن ، دهندمي قرار خود حمالت

                                                            
 "يـة عالشـر  اآلداب " و ،)44/360(  "دمشـق  ةنيمـد  خيتار ":  ك.ر. است شده تيروا خطاب عمربن از -1

 ).2/295(  مفلح البن

 )1401(  مسلم -2
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 افــرادي بــه نســبت و اســت شــده جوانــان از برخــي دل انحــراف ســبب كــه انــدگفتــه
 بــاز اهللا ســوي بــه دعــوت، ســودمند علــم يــادگيري از، انــدكــرده پيــدا بغــض و كينــه

 مسـايلي  پـي  در و، انـد شـده  سـرگرم  انـد گفتـه  چنـان  و چنين فالني يدرباره و ماندند
 را خودشـان  و پنـدارد مـي  خـود  ييافتـه تـازه  شـكار  و ديگـران  اشـتباهات  را هـا  آن كه

 اسـت  ايـن  افـراد  ايـن  بـه  مـا  نصـيحت . كننـد  توبـه ، دانندمي مكلف عملي چنين براي
 در چـه  هـر  و كننـد  توبـه ، انـد داده انجـام  صـورت  ديگـر  بـه  يـا  انـد نوشته آنچه از كه

 موجـب  كـه  مفيـدي  كارهـاي  و كننـد  اصـالح ، انـد آورده پديـد  خـود  مخاطبـان  اناذهـ 
تسـريع   از و دهنـد  انجـام ، اسـت  مفيـد  بنـدگان  بـراي  و گـردد مـي  اهللا بـه  شاننزديكي

 .باشند حذر بر برهان و دليل بدون افراد خواندن مبتدع و تفسيق، تكفير در

هصلَّى  اهللا رسول ه   اللـَّ آلـو هلَيلَّ ع سـو يـهِ «: فرمايـد مـي م ـالَ ألخِ ـن قَ ـافِر فقـد : مَ يـا كَ

مها اءَ هبا أحدُ  )1132F1(:»بَ

 آن از يكـي  بـه  كفـر ، قطـع  بطـور ! كـافر  بگويـد  خـود ] مسلمان[ برادر به كس هر( 
 ).  گرددبرمي دو

 را... و علما از يكي سخن هرگاه كه است مشروع طالب و راستين گراندعوت براي
 اصل و كنند روشن شانبراي را امر حقيقت تا كنند راجعهم معتبر علماي به، نفهميدند

فرموده به. گردد برطرف، دارند دل در كه ايشبهه و شك تا، دنده شرح شانبراي را آن

 ﴿ :ندينما توجه فرمايدمي نساء يسوره در كه تعالى اهللا ي            

                                

                           ﴾

 ]۸۳[النساء: 
برسـد آن را پخـش    هـا  آنامنيـت يـا تـرس بـه      هنگامي كـه خبـري [حـاكي] از    و«

قطعـاً كسـاني در   ، دنـد دا مـي و اگر آن را به پيامبر و اولـي االمـر خـود ارجـاع     ، ندكن مي

                                                            
 ) 60( مسلم و) 6104 ،6103( بخاري -1
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 .انسـتند درسـت يـا غلـط بـودن] آن را در يابنـد      تو مـي ميان ايشان وجـود داشـتند كـه [   
ــروي     ــدكي از شــيطان پي ــود جــز تعــداد ان ــر شــما نب و اگــر فضــل و رحمــت خــدا ب

 .»ديدكر مي
ــد اصــالح را مســلمانان تمــام وضــعيت كــه خــواهيممــي اهللا از  و هــاقلــب، گردان
 آنچـه بـه  را حـق  بـه  گـران دعـوت  و علمـا  همـه  و نمايـد  جمـع  تقـوا  بـر  را شاناعمال
 متحــد هــدايت بــر را هــا آن و گردانــد موفــق، اســت بنــدگانش نفــع بــه و پســنددمــي

 را حـق  آنـان  يوسـيله  بـه  و، كنـد  حفاظـت  اخـتالف  و تفرقـه  اسباب اين از و گرداند
 .است اين بر تواناي او كه، نمايد ذليل را باطل و نموده ياري

 .الدين يوم إلي، بهداه اهتدي ومن ،صحبه و وآله محمد نبينا علي اهللا صلي و
 ، ةاسالمي الجماعات و ةالدعو حول علماء فتاوي، باز ابن الشيخ

 السعيد ينالدصالح أنس ابو ترتيب و جمع) 60/63( ص

 دعوتگران نقد بحث پيگيري] 21[

ــد س: ــه چن ــيش هفت ــون جنابعــالي از پ ــين در كــه يهــايشــيوه پيرام  دعــوتگران ب
ــت  ــج اس ــالبي، راي ــر مط ــد منتش ــورد در، ش ــخنان م ــما س ــردم ش ــت م ــايبرداش  ه

 چيست؟ جنابعالي نظر، داشتند گوناگوني

ــىلَّ اهللا و الصــالة و الســالم عــيل رســول، احلمــد هللا ج: ـــهُ الصَ ــلَّمَ  لَّ سَ آلِــهِ وَ ــهِ وَ يْ لَ و ، عَ

 :أما بعد...من اهتدي هبداه

دعوت و عالم برادران نصحيت، است كرده اشاره كنندهسؤال كه مطالبي از من هدف
مي هرگاه نمايندمي برگزار كه سخنراني جلسات و هانشست يا هامقاله در كه بود گر

 بردن نام و افراد به زدن طعنه از اساساً اننقدش بايد، كنند انتقاد خود برادر از خواهند
 بين دشمني و كينه ايجاد موجب اوقات بسي روش اين كه چرا، باشد بدور اشخاص

هصلَّى پيامبر عادت، گرددمي افراد  يارانشبرخي از هرگاه كه بود اينوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
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الُ «: كه دادندمي هشدار گونهاين، بود شريعت مخالف كه رسيدمي وي به خبري ا بَ مَ

ا؟ ذَ ا و كَ ذَ وا كَ الُ امٍ قَ  !)اندگفته چنان و چنين كه شده چه را ايعده( !»:أقوَ

 :جمله از .پرداختندمي شرعي مسئله بيان به سپس 
هصلَّى پيامبر به  يكي: اندگفته) هاييحرف( برخي كه دادند خبروسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

مي روزه هميشه من بود گفته يديگر، خوابمنمي و خوانممي نماز هميشه من، بود فتهگ
 .كنمنمي ازدواج هرگز بود گفتهسومي، كنمنمي افطار هرگز و گيرم؛
هصلَّى پيامبر  ، كـرد  سـخنراني  نفر سه اين اظهارات به واكنش دروسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

ذا؟: ما بالُ أقوامٍ قالوا«: فرمود اهللا ثناي و حمد از پس ذا و كَ يلِّ و أنامُ و أصومُ ! كَ كِنِّي أُصَ لَ

نِّي لَيسَ مِ نَّتي فَ غِبَ عن سُ ن رَ جُ النِّساء؛ فَمَ وَّ زَ  )1133F1(:»و أُفطِرُ و تَ

 روزه، خـوابم مـي ، گـزارم مي نماز من اما! اندگفته چنان و چنين كساني كه شده چه( 
   ).نيست امتم از گرداند روي سنتم از كس هر، كنممي ازدواج و كنممي افطار، گيرممي

هصلَّى پيامبر يهفرمود همانند درست من منظور   ايـن  بـه  اسـت؛ وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
 يا! اندگفته طور اين مردم از بعضي: بگويد منتقد مثالً كه باشد ايگونه به هشدار كه معنا
 بـدون  جمالت نوع اين از و است الزم كار اين، است اين درست يا! يندگو مي طور اين

 و علمـا  ميـان  صـميميت  و محبـت ، دوسـتي  تا... كند استفاده مشخصي فرد نمودن متهم
 و دعـوتگران  همـه  منظـورم  بلكه ؛است نبوده خاصي افراد من منظور. بماند گراندعوت

 و نصـيحت كه است اين همه براي نصيحتم. است بوده خارج در چه، داخل در چه علما
، اشـتباه  ديـدگاه  اصـالح  هدف چون، مشخص نه شود مطرح مبهم صورت به بايد انتقاد
 .بدارد موفق را همه اهللا. آن و اين به زدن طعنه نه است صحيح ديدگاه و حق بيان

 )2316، 7/215( ةمتنوع مقاالت و فتاوي مجموع باز ابن شيخ

 دعوتگران شتباهاتا برابر در درست موضعگيري] 22[

                                                            
 )1401(  مسلم -1
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 از مـردم  استقبال و دعوت در توفيق براي دعوتگران همكاري كه نيست ترديدي س:
 دعـوتگران ، اسالمي دعوت ميدان در كه است اين سؤال .است مسلم و حتمي امري، آن

 گـاهي  اين بر عالوه دارد را خودش خاص شيوه و روش كدام هر كه دارد وجود زيادي
 كـه  راهكارهـايي  و برنامـه ، دارد وجود اعتقادي مسايل: مانند مهمي مسايل در اختالفات

 بـه  دعـوتگران  قطع بطور چيست؟، كنيدمي پيشنهاد ديگران و عده اين با همكاري براي
 !  بداردموفق را شما اهللا، نيازمندند شما راهكارهاي

مي كه است قرآن آيات به رجوع در اختالفاتگونه اين حل قواعد ترديد بدون ج:

﴿ :فرمايد                              

                             

   ﴾ :۵۹[النساء[  

هصلَّى  رسولش و اهللا از! ايدآورده ايمان كه كساني اي« لَّم  علَيه وآله  اللـَّ سـاطاعـت و 
 بـه  را آن داشـتيد  اختالف چيزي در اگر و نماييد برداريفرمان خود مراأل اولي از و كنيد
 و بهتـر  شما براي كار اين. داريد ايمان يامتق روز و اهللا به اگر برگردانيد او پيغمبر و اهللا

 . »است ترفرجامخوش

﴿ :فرمايدمي و               ﴾ :۱۰[الشوری[  

 .»گرددمي واگذار اهللا به آن داوري، باشيد داشته اختالف كه چيزي هر در«
 حـق  از -عملي يا علمي امور در: يعني– ملع اي عقيده در كه كسي براي است واجب

 شـامل  الهـي  نعمـت  كـه  كرد رجوع اگر. شود روشن و بيان برايش حق شودمي منحرف
 بـراي  اهللا جانـب  از آزمايشـي  اگـر  انحـراف  آن، نكنـد  رجوع اگر اما، است شده حالش
 اسـت  شـده  مبـتال  آن بـه  كـه  را اشـتباهي  كه ماست يوظيفه وضعيتي چنين در. اوست

 نااميـد  ايـن  بـر  عـالوه . باشـيم  حـذر  بر انحراف آن از توانيممي تا و كنيم روشن شبراي
 كـه  ايگونه به، است داده نجات بزرگ هايبدعت از را افرادي تعالى اهللا كه چرا، نشويم

 چهـل  اهللا رحمـه  اشعري الحسن ابي كه نيست پوشيده كسي براي. اندشده سنت اهل از



   

 1469 نهي از منكر باب يازدهم: دعوت و امر به معروف و
 

 در و آورد روي اعتدال به اندكي سپس، نمود سپري عتزليم يفرقه در را عمرش از سال
 مـذاهب  از كـه  اهللا رحمـه  حنبل ابن احمد امام مذهب، استوار راه به را او تعالى اهللا آخر
 .  كرد هدايت، است جماعت و سنت اهل

 همچنـان  خيرخواهي و نصيحت لذا. است مهم بسيار اعتقادي مسايل: كه اين خالصه
 دايـره  چـه  گـر . باشـد  چنين بايد نيز جود دارد در مسائل عقيدتيو عملي مسايل در كه

 در چـون  اسـت  تـر گسـترده  و بيشـتر  اعتقـادي  امور به نسبت عملي مسايل در اختالف
 هـم  اعتقـادي  مسـايل  از برخـي  در هرچنـد ، نيسـت  اختالفي يكل بطور اعتقادي مسايل

 تـرازوي ، بـرزخ  المعـ  در عـذاب ، دوزخ رفـتن  بين از: ءمسئله جمله از، هست اختالف
 عملـي  مسـايل  بـا  مقايسـه  در امـا  .ديگـر  چيزهاي و شودمي وزن كه چيزهايي و اعمال

 اعتقـادي  امور در ما با كه را كساني بايد اين وجود با. است كم خيلي اعتقادي اختالفات
 .  كنيم بيان حال هر در را حق و كنيم نصيحت ورزندمي مخالفت عملي و

 )162-2/160( )5( الدعوة كتاب عثيمين ابن شيخ       

 دهند دعوت اهللا يسو به انندتو مي زنان] 23[

   دارد؟ وجود اهللا الي دعوت براي مسلمان زن بسترسازي براي راهي آيا س:

 آمادگي اهللا سوي به دعوت براي ايصالحه زن هرگاه بينيم؛نمي مانعي باره اين در ج:
 و دختـران  كـه  بدهنـد  مأموريـت  وي به و شود همكاري او با است شايسته باشد داشته
 زنان وجود و نيازمندند خود جنس از راهنماي افراد به زنان كه چرا، دهد دعوت را زنان

 طـرح  از زنـان  گـاهي . اسـت  مـردان  از بهتر حق بيان براي اوقات بسا زنان بين دعوتگر
 يـا  كننـد  بيان را خود مشكل توانندنمي و كنندمي شرم مردان با خود مشكالت و مسايل

، شـود مـي  اداره مـردان  توسط كه جلساتي از تواندنمي مسلمان زن كه ديگري مشكالت
 .  ببرد بهره

 را خـود  مشـكالت  و نشـينند مي راحتي به چون نيستند چنين دعوتگر زن با زنان اما
ـ ترت اين به .گيرندمي قرار تأثير تحت بيشتر و ندكن ميبازگو  برايش  علـم  كـه  زنـاني  بي
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 اقـدام  خـود  تـوان  انـدازه  بـه  سعادت و خير به دعوت براي كه است واجب دارند كافي

 .نمايند

﴿ :فرمايدمي تعالى اهللا                         

     ﴾ :۱۲۵[النحل[  

 پروردگـارت  راه بـه  زيبـا  و نيكـو  انـدرزهاي  و بجـا  و اسـتوار  سخنان با را مردمان«
 .  »كن گفتگو بهتر و نيكوتر چه هر شيوه به ايشان با و فراخوان

﴿ :فرمايدمي و                         ﴾] :يوسف

١٠٨[  
 مـن  پيـروان  و خـوانم مـي  اهللا سوي به و بينش و آگاهي با كه است من راه اين بگو«

   .»باشندمي چنين، هم

﴿ :فرمايدمي و                        

     ﴾ :۳۳[فصلت[  

 و خوانـد مـي  اهللا سـوي  بـه  را مردمـان  كـه  كسـي  آن از اسـت  بهتر كسي چه گفتار«
 .  »هستم مسلمانان از من: يدگو مي و كندمي شايسته كارهاي

﴿          ﴾ :انيد از خدا بترسيدتو ميپس تا حدي كه « ]۱۶[التغابن« 

 .  گيردمي بر در يكسان را مرد زن كه است فراوان باره اين در آيات
 ) 326و7/325( ةنوعمت مقاالت و فتاوي مجموع -باز ابن شيخ

  روي ميانه به آنانتشويق و يمذهب افراد مدح] 24[

 بيـداري  جوانـان  از، گيريسخت و تندروي به استناد با كه كنندمي تالش ايعده س:
   چيست؟ باره اين در جنابعالي نظر، كننددوري اسالمي
 رخيـ  در شـان هيجـان  و شـور  از و تشـويق  خيـر  بـه  را جوانـان  كه است واجب ج:

 در شـتابزدگي  عـدم  و حكمت، نرمي با كه شوند توجيه بايد اين بر عالوه، كنيم قدرداني
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. دارد وجـود  فراوان) شور و( غيرت جوانان غير و جوانان در كه چرا، دهند دعوت امور
 جـوان  و پيـر  تفهيم و توجيه پس، كنندمي، نيست شايسته كه كارهايي انجام به اقدام لذا

 نظـر  مـد  را حق شانكارهاي درتمام و گردند قدمثابت و پايدار سايلم در تا است وظيفه
 .گيرد انجام موقع به و جا به كارها يهمه تا باشند داشته
هصلَّى پيامبر زمان در   و كرد مشاهده را گناهان برخي مرديوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

 اهللا هرگز! اهللابه سوگند: گفت، ودب شده گناه مرتكب كهفردي به و آمد جوش به غيرتش

د «: فرمايدمي تعالى اهللا ؟!بخشدنمي را تو إينِّ قَ ؛ فَ النٍ رَ لِفُ َّ أن ال أغفِ يلَ تَأيلَّ عَ ن ذا الَّذي يَ مَ

لَكَ  مَ النٍ و أحبَطتُ عَ رتُ لِفُ فَ  )1134F1(:»غَ

 و بخشـيدم  را فالنـي ، بخشـم نمـي  را فالني كه كندمي ياد سوگند من بر كه كيست( 
 ).كردم نابود را تو عمل
 كه را كسي اهللا، گفته قطعي بطور كه استشرعي حد از تجاوز خاطر به فقط اين 

 كه گرداندمي واجب مؤمن فرد بر حديث اين. بخشدنمي، است شده گناه آن مرتكب
 يوظيفه حال هر به. كند حذر حد از بيش غيرت و زبان خطر از و باشد قدمثابت
 به بنديپاي و حكمت، نرمي با اما، كنند انكار را منكر كه است همگان... و پير، جوان

، ةغال: مانند صورت نيا در كه نروند فراتر شريعت چارچوب از. شرعي نصوص
 متساهل و تفاوت يب اهللا فرمان به نسبت يطرف از. شوندمي شانپيروان و معتزله، خوارج
 رنديگ شيپ در را يرو انهيم و اعتدال راه، اپسندن امور و منكرات انكار در بلكه نباشند؛

 ودش مي مردم انزجار و تنفر موجب كهچيزهايي از. شود واقع مؤثر سخنانشان كه باشد تا

﴿ .زديبپره، ندارد جامعه يبرا ينفع و                ﴾

مي پراكنده تو اطراف از قطع بطور، بودي دلنگس و تندخو اگر« ]۱۵۹[آل عمران: 
 . »شدند

                                                            
 )2621(  مسلم -1
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هرسول اهللا صلَّى  فـقَ ال «: فرمايـد مـي  در حديث صـحيحي وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ إنَّ الرِّ

هُ  ءٍ إالّ زانَ هُ ، يَكونُ يف يشَ ءٍ إالّ شانَ ن يشَ عُ مِ نزَ (»:و ال يُ
1135F

1(   

 ؛شـود نمـي  برداشـته  چيزي از و كندمي ندارزشم را كار آن باشد كاري هر در نرمي( 
 ).گرددمي آن شدن ارزشبي باعث كه اين مگر

يْهِ اللَّـهُ [ د:فرماي مينيز  لَ قْ عَ قُ اشْ مْ فَ يْهِ لَ قَّ عَ يْئًا فَشَ تِي شَ رِ أُمَّ نْ أَمْ َ مِ يلِ نْ وَ ـنْ ، مَّ مَ َ مِ يلِ ـنْ وَ مَ وَ

فُقْ بِ  ارْ ِمْ فَ فَقَ هبِ رَ يْئًا فَ تِي شَ رِ أُمَّ  )1136F2(]هِ أَمْ

 هـا  آناگـر بـر   ، پروردگارا! هر كسي كه مسئول و متولي بعضي از امور امت من شد[
 بر او آسان بگير]، بر او سخت بگير؛ و اگر آسان گرفت، سخت گرفت

 36شماره  –مجلة البحوث  –شيخ ابن باز 

  باطل) باورهاي( گسترش برابر در علما يوظيفه] 25[

. اسـت  جامعـه  در اسالمي علوم گسترش يثمره مردم هدايت كه نيست ترديدي س:
 گسـترش  درسـي  نظام و گروهي هايرسانه عموم، هاروزنامه در كه شودمي مالحظه اما

 چيست؟ باره اين در گراندعوت و علما موضع، است بيشتر باطل
 .است بوده ها آنزم يهمه در بلكه، زمان اين در تنها نه كه است واقعيتي اين ج:

﴿ :فرمايدمي كه طور همان. است امرحكمتي اين در را اهللا قطع بطور      

        ﴾  :١٠٣[يوسف[  

 .»آورندنمي ايمان] كني اصرار و[ باشي حريص هرچند مردم بيشتر«

  ﴿ :فرمايدمي اهللا ديگر جاي در              

 ﴾ :۱۱۶[األنعام[  
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 منحـرف  اهللا راه از را تو، كنيپيروي] مردم[ هستند زمين در كه كساني بيشتر از اگر«
 .»سازندمي

 :است متفاوت گوناگون جاهاي در وضعيت اين
 كـم  ديگـر  ايقبيلـه  در و زيـاد  ايقبيله در، كمتر بعضي در و بيشتر شهرها بعضي در
 بشـريت  يهمـه  نسـبت  به اما.است متفاوت، مختلف يكشورها در شكل همين به است

 قبايل و، روستاها، شهرها، هادولت برخي نسبت به البته. اندگمراهي در اكثرشان متأسفانه
 و باشند فعال مسئوليت احساس و انگيزه با بايد علما لذا، است متفاوت) گمراهي ميزان(

 دعـوت  و حق ابراز در شانتالش و فعاليت بايد بلكه، باشندن ترفعال آنان از پرستانباطل
 جـا  هـر  در و خانـه ، فضاپيما، هواپيما، ماشين راه در باشد؛ بيشتر، باشند كه جا هر آن به
 و آرامـش  با و، نيكو ايشيوه با و بپردازند مقابله به منكرات با روش بهترين به باشند كه

 .دهد دعوت نرمي

﴿ :فرمايدمي تعالى اهللا                         

     ﴾ :۱۲۵[النحل[  

 بـا  و بخـوان  پروردگـارت  راه به بايز ياندرزها و بجا و استوار سخنان با را مردمان«
 »كن گفتگو بهتر و نيكوتر چه هر شيوه به ايشان

﴿ :فرمايدمي و                        

   ﴾ :۱۵۹[آل عمران[  

وسـنگ  خويدرشت اگر و، نمودي نرمش آنان با تو كه است الهي رحمت تو پر از«
 ).شدندمي پراكنده تو پيرامون از بودي دل

ه صلَّىپيامبر لِهِ «: فرمايدميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ ثلُ أجرِ فاعِ هُ مِ لَ ريٍ فَ يل خَ لَّ عَ ن دَ  )1137F1(:»مَ

                                                            
 )1893(  مسلم -1
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 كسـب  ثـواب  آن يدهنده انجام پاداش: همانند كند راهنمايي خيري كار بهكس هر( 
 ).كندمي

هُ «: فرمايدمي و ءٍ إالّ زانَ فقَ ال يَكونُ يف يشَ عُ ، إنَّ الرِّ نزَ هُ  و ال يُ ءٍ إالّ شانَ ن يشَ    )1138F1(:»مِ

 شـود نمـي  برداشـته  چيزي از و كندمي ارزشمند را كار آن باشد كاري هر در نرمي( 
   ).گرددمي آن شدن ارزشبي باعث كه اين مگر

 دادنديـن بي افراد و جاهالن، بدعت اهل به زدن حرف مجال، سكوت علما براي لذا
، خير شدن پنهان، بدعت، شر رشد موجب كه است بزرگي اشتباه اين كه چرا، نيست روا
 را حـق  كـه  اسـت  واجـب  علمـا  بر ترتيب اين به. شود سنت شدن پنهان و آن شدن كم

 بـا  اين بايد و، دهند هشدار را آن خطر و كنند رد را باطل، دهند دعوت حق به و بگويند
 .باشد بصيرت علم

 ﴿ :فرمايدمي تعالى اهللا                       

              ﴾ :١٠٨[يوسف[ 

 هـم  مـن  پيروان و خوانممي اهللا سوي به بينش و آگاهي با كه است من راه اين بگو«
 . »نيستم كانمشر از من و است پاك خداوند و باشندمي چنين اين

 از علـم  يـادگيري : از عبارتنـد  كـه  باشـد؛  علـم  يـادگيري  اسباب به توجه از پس اين
 تـالوت  اديـ ز، علمـي  دروس جلسـات  در حضور، مشكل مسايل از سؤال، علما محضر
 علـم  نشـر  بـه  و گـردد  مندبهره تا صحيح احاديث به رجوع و قرآن در تدبر، قرآن كردن
 .بپردازد علم نشر به دليل با ستا آموخته علما از كه طور همان
 نشـر  بـراي  اسـت  الزم و باشـد  داشته تواضع و صالح نيت، اخالص هااين بر عالوه 
فعـال  خـود  باطل در پرستانباطل نبايد و باشد حريص و فعال توان تمام و انگيزه با علم

 آخـرت  بـراي  كـه  باشـي  حـريص  بايـد  ترتيـب  ايـن  بـه . كنند عمل ترموفق و باشند تر
، باشـند  جـا  هر كه است جوان و پيشكسوت يعلما يوظيفه اين! برساني نفع مانانمسل
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 بـر  باطـل  از و كننـد  تشـويق  امر اين بر را مردم و دهند گسترش شرعي داليل با را حق
 .باشند كرده عمل زير آيات به تا كنند متنفر از آن را مردم و دارند حذر

﴿ :فرمايدمي تعالى اهللا          ﴾ :٢[املائدة[  

 .»كنيد بانييپشت و ياري را همديگر تقوا و نيكي راه در«

﴿ :فرمايدمي                     

              ﴾ :۳ – ۱[العصر[ 

 كـردارِ  و اند آورده مانيا كه آنان مگر. است يانكاريز در انسان كه. زمان به سوگند«
 كـرده  هيتوصـ  ييبايشـك  بـه  را گريهمد و سفارش حق به را گريهمد و اند كرده ستهيشا
 .»اند

 ادتسـع  و خير به و دهندمي دعوت اهللا سوي به جا هر در كه هستند گونه اين علما
 معـروف  به امر و نصيحت ماليمت و نرمي با بندگانش و اهللا بخاطر و كنندمي راهنمايي

 خيـر  بـه  عاقبـت  همه و دهد نتيجه شاندعوت تا دهندمي دعوت. كنندمي منكر از ونهي
 »المستعان اهللا و. «بمانند امان در دشمنان نيرنگ از و شوند

 )125( ص، )36( مجلة البحوث عدد -باز ابن شيخ

 جوانان به ينصيحت] 26[

 كـه مـادي  زنـدگي  ايـن  در دارد؟ نگـه  سالم را خودش تواندمي چگونه مسلمان س:
 اسـت  شده سخت هادل كه جايي تا است رسيده خودش اوج به مردم بر ياتماد طغيان

 كـه  سـاله  20 جوان منِ براي كند؟ كار چه مسلمان فرد در اين شرايط –! اهللا بر پناه و –
مي توصيه را هاييكتاب چه مطالعه و داريد؟ اندرزي و پند چه است آورده روي دنيا به

 فرماييد؟
هصلَّى  پيامبرش و اهللا از برداريفرمان و تقوا ج:  الزم خـود  بر راوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

 از. بـاش  بنـد يپا اسـت  سـودمند  برايت كه چيزهايي به، بزن چنگ سنت و قرآن به، بگير
 مسـتمر  يرابطـه  وارسته يها انسان با، نما دوري هافتنه از و كن اجتناب بيهوده يزهايچ
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 آن معـاني  و مفـاهيم  در تـدبر  بـا  را قـرآن ، بگير فاصله شرور يها انسان از و باش داشته
هصلَّى پيامبر از كه صحيحي اذكار به، كن تالوت بسيار  بـا  شـده  نقلوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

 كتـاب : ماننـد  پنـدآموز  و آمـوز حكمـت  هـاي كتاب، كن مواظبت قلب حضور و فروتني
 مطالعـه  را، است قيم ابن عالمه هاينوشته از دو هر كه» الدواء و الداء« كتاب و» الفوائد«

هصلَّى پيامبر از كه صحيحي دعاهاي سجده در. كن لَّم  علَيه وآله  اللـَّ سـبـا  اسـت  ثابـت و 
و سينه ات را بـر خيـر    كند هدايت را تو اهللا كه است اميد، بخوان تمام ضوعخ و خشوع

 هـاي كتـاب  جملـه  از) تـذكر ( .بدارد دور تو را نهان و آشكار هايفتنه از و گشاده نمايد
 فتح« كتاب و قيمابن» اللهفان اغاثه«، »العباد خير هدي في المعاد زاد« كتاب توانمي مفيد

 .برد نام را، »كثير ابن تفسير« و» مسلم«، »بخاري«، »حيدالتو كتاب شرح المجيد
 وسلم صحبه و محمد نبينا علي اهللا صلي و

 )4/498( اسالمي فتاوي -دايمي انجمن

 مسلمانان ماندگيعقب و ضعف عوامل] 27[

 چيست؟ در نجات و بيداري راه چرا؟ هستند؟ ماندهعقب مسلمانان آيا س:

 كـه  چـرا ، نيسـت  راضـي  مسـلمان  امت كنوني رايطش از مؤمني هيچ ترديد بدون ج:
 بسـيار ، اسـت  گردانيـده  واجـب  شـان براي اهللا كه رسالتي در كوتاهي سبب به مسلمانان

 مقابلـه  ايبـر  مينظـا  آمـادگي  و جهانيـان  به دين تبليغ و دعوت زمينه در. اندمانده عقب
 .اندكرده كوتاهي، است داده فرمان اهللا كه طور آن دشمنان

﴿ :فرمايدمي عالىت اهللا                     

           ﴾... :۶۰[األنفال[ 

 آمـاده  ورزيـده  هاياسب] جمله از[ و نيرو توانيدمي كه جاآن تا آنان با مبارزه براي«
 .  »اندازيد وحشت به را خود و اهللا دشمن] جنگي برگ و ساز و آمادگي بدان تا[ سازيد

﴿ :فرمايدمي تعالى اهللا. اندكرده كوتاهي دشمن از نمودن حذر در و    ﴾

 ]۱۰۲[النساء: 
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 .»بداريد را خويش پرهيز و احتياط و«

﴿ :فرمايدمي چنينهم                      

        ﴾:۱۱۸ [آل عمران[  

 گونـه  هر از آنان، نگيريد صميمي دوست خود غير از ايدآورده ايمان كه كساني اي«
 دل در را شـما  زحمـت  و رنـج  آرزوي آنـان ، كننـد نمي كوتاهي شما حق در فساد و شر

 .»دارند

 ﴿ :دفرمايمي و                        

     ﴾ :۵۱[املائدة[  

 برخـي  دوسـت  برخـي  اينـان ، نگيريـد  دوسـتي  بـه  را نصارا و يهوديان، مؤمنان اي«
 .»ديگرند
عقـب  بـه  منجـر  و گرفتـه  صـورت  كوتـاهي  نمسـلمانا  جانب از كه انداموري هااين
ـ  مسـلمانان  از را مانـدگي عقـب  ايـن  اهللا كـه  اميـدواريم  لذا. است گرديده شانماندگي  اب

هصلَّى پيامبر كه صحيحي مسير به شانبازگشت ه   اللـَّ آلـو هلَيع  لَّم سـترسـيم  شـان بـراي و 
   .گرداند دور، است كرده

هصلَّى پيامبر مْ «: فرمايدميوسلَّم وآله  علَيه اللـَّ تُكُ كْ رَ ىلَ  تَ ـ عَ اءِ الْ ا بَيْضَ يْلُهَ ا لَ هَ ارِ نَهَ   )1139F1(:»كَ

 ).است آن روز همانند آن شب كه امگذاشته ايروشني بر را شما( 

هصلَّى پيامبر ديگر جاي در و تُ «: فرمايدميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ كْ رَ مْ  تَ يكُ نِ  فـِ يْ ـرَ ـنْ  أَمْ  لَ

لُّوا ا تَضِ تُمْ  مَ كْ َسَّ ِامَ  متَ نَّةَ  اللَّـهِ  كِتَابَ  هبِ سُ بِيِّهِ  وَ  )1140F2(:»نَ

                                                            
ــد -1 ــن ،)4/126(  احم ــه اب ــي و ،)43(  ماج ــر« در طبران ــاني و). 642 ،619(  257 ،18/247 »الكبي : در آلب

 .است دانسته صحيح). 41(  »ماجه ابن صحيح«
  )1594(  2/899 »مالك موطا« -2
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نمـي  گمـراه  هرگز زنيد چنگ دو آن به كه زماني تا گذاشتم را چيز دو شما ميان در(

 ).پيامبرش سنت و] قرآن[اهللا كتاب شويد؛
لَّى   رسـولش  و اهللا هـاي فرمـوده  به كه است اين در مسلمانان ماندگيعقب علت  صـ
ه هصلَّى پيامبر سنت و قرآن به و اندنكرده عملوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ لَّم   اللـَّ سـو ه آلـو هلَيع 

. بماننـد  امـان  در مكرشان از تا، بر حذر نشده اند دشمن از تمسك نجسته اند. و خود را
 سـعادت  و خيـر  بلكه است افتهي پايان فرصت و نيست خيري كه ييمگو مين حال هر به
هصلَّى پيامبر زيرا باشد؛ ضعيف هرچند، هست هميشه امت اين در ه   اللـَّ آلـو هلَيع  لَّم سـو

الُ  الَ «: فرمايدمي زَ ةٌ  تَ ائِفَ نْ  طَ تِي مِ ينَ  أُمَّ رِ ىلَ  ظَاهِ ـ عَ قِّ الْ مْ  الَ  حَ هُ ُّ نْ  يَرضُ ُمْ  مَ هلَ ذَ تَّى خَ َ  حَ أْيتِ ـرُ  يَ  أَمْ

ترك ياريشان كند  كهكسي، هستند پيروز بر حق بوده و امتم از گروهي پيوسته( )1141F1(:»اللَّـهِ 

   ).شودمي برپا قيامت اين كه تا. رساندنمي يضرربه آنان 
 نخواهـد  بـين  از كـل  بطور در او خير هم باز گردد ضعف دچار هرچند اسالمي امت

 كوچـك  محيطـي  در هرچنـد  ،هسـتند  بندپاي اهللا دين به كه هستند كساني ناگزير، رفت
مـي  بازگردنـد  آن بـه  بخواهند فرزندانش هرگاه و دارد وجود امت اين در خير و باشند
 .  توانند

  )167، 2/166(، )7( الدعوة كتاب فوزان شيخ

 است؟ ممكن رضي اهللا عنهم صحابه مقام به رسيدن آيا] 28[

 جـايي  تـا  باشد دين به ندبيپا اصحاب اندازه به تواندمي زمان اين در مسلمان آيا س:
   برسد؟ آنان مقام به كه

لَّى  پيامبر چون نيست؛ ممكن صحابه مرتبه به رسيدن ج: صـ ـه ه    اللـَّ آلـو ه لَيـع  لَّم سـو

ُ «: اندفرموده ريْ ينِ  النَّاسِ  خَ رْ مَّ  قَ ينَ  ثُ ذِ ُمْ  الَّ لُوهنَ مَّ  يَ ينَ  ثُ ذِ ُمْ  الَّ لُوهنَ  )1142F2(:»يَ

                                                            
 .است شده تيروا صحابه گريد از نآ ومانندرضي اهللا عنه.  ثوبان حديث از) 1920(  مسلم و -1
 ).2533(  مسلم و ،)2652(  بخاري -2
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 كساني سپس و آيندمي آنان از بعد كه كساني سپس، است نم قرن، ها انسان بهترين( 
 .)]تابعين تبع و تابعين، اصحاب: قرن سه[ آيندمي آنان از بعد كه

 و اسـت  ممكـن ، يابند نجات دارند كه وضعي اين از تا مسلمانان وضعيت اصالح اما
هصلَّى پيامبر از، است قادر چيزي هر به اهللا : فرمودنـد  كـه  است ثابتسلَّم وعلَيه وآله  اللـَّ

الُ  الَ « زَ ةٌ  تَ ائِفَ نْ  طَ تِي مِ ينَ  أُمَّ رِ ىلَ  ظَاهِ ـ عَ قِّ الْ مْ  الَ  حَ هُ ُّ نْ  يَرضُ ُمْ  مَ هلَ ذَ تَّى خَ َ  حَ أْيتِ رُ  يَ ـمْ  اللَّــهِ  أَمْ هُ  وَ

لِكَ  ذَ  )1143F1(:»كَ

 ترك ياريشان كنـد بـه   كهكسي، هستند پيروز بر حق بوده و امتم از گروهي پيوسته( 
 ).و آنان بر همين امر خواهند بود شودمي برپا قيامت اين كه تا. رساندنمي يضرر نآنا

 را الزم منديتوان و اجتماع آن و است كنندهنگران مسلمانان امروز حالت و وضع 

﴿ :فرمايدمي تعالى اهللا كه چنان، ندارد خواهدمي اهللا كه         

       ﴾ :۵۲[املؤمنون[  

] شـد  اشـاره  بـدانان  كـه  بزرگـي  پيغمبران اين[ است؛ واحدي امت شما امت اين و«
 .»بپرهيزيد من] مخالفت[ از پس، هستم پروردگارتان من و، بوده يها آنيگ ملت همگي

 )3/51( رسائل و فتاوي مجموع عثيمين ابن

  ايد و مجالتگفتاري با اصحاب جر] 29[

 هـاي عكـس  هـا  آن جلـد  روي كـه  هـايي مجله يا روزنامه با دعوتگران از برخي س:
 گروهـي  هـاي رسـانه  در مشـاركت  از نـد. همچنـين  كن مـي همكاري ن است؛ آميزتحريك

 چيست؟ عاليجناب نظر... كنندمي خودداري
 از كـه  است واجب هاهنامماه و هانامههفته، هاروزنامه از اعم، هارسانه صاحبان بر ج:

 و مؤلفـان  بـر  نيـز  و باشند حذر بر دارد ضرر مردم به كه چيزهايي درج از و بترسند اهللا
 مـردم  براي آنچه جز چيزي و بترسند اهللا از هايشاننوشته در كه است واجب نويسندگان

                                                            
 تخريج حديث در فتواي سابق ذكر شد. -1
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 از و كننـد  دعوت خير به را مردم اصحاب جرايد و مجالت موظفند .ننويسند است مفيد
، هاروزنامه و هامجله داخل يا جلد روي زنان هايعكس پخش، آري. نمايند حذر بر شر

 كـه  مسـايلي  پخش همچنين. است باطل و فساد به دعوت و عظيم يشرّ و بزرگ گناهي
شـراب ، حجـابي بي، زنا: مانند، گناهان از برخي به دعوت يا يگمراه و دينيبي به منجر

 .است عظيم گناهي و منكر، ستا كرده حرام اهللا چه هر يا خواري
 مسـايل  اين از اگر و باشند حذر بر امور اين از است واجب هارسانه اصحاب بر لذا 

 را زشـت ور ام كه يها آنرس مسئول مدير در واقع، عمل كنند ها آنو افرادي به  بنويسند
 تهيئـ  رئـيس  را... و نوشته آن كه است برابر، بود خواهد در گناه شريك، كندمي پخش
 كـه  كسـي  هر گناه همانند آنان بر، بنويسد كه دهد دستور را كسي يا، باشد نوشته تحرير

 كـه  طـور همان. بود خواهد، گيرد قرار تأثير تحت يا و شود گمراه چيزها اين يوسيله به
عمـل  پـاداش  هماننـد  بـرايش ، فراخوانـد  آن بـه  يـا  و كند پخش را خيري عمل هركس

رسـانه  در اندركاراندست تمام بر، شد گفته آنچه به توجه با .شودمي داده آن به كنندگان
 اهللا آنچـه  از را هايشـان رسانه كه است واجب است مسلمانان اختيار در كه گروهي هاي
، باشند حذر بر، دارد ضرر جامعه براي كه چيزهايي نشر از و كنند پاك، است كرده حرام
 مفيد مردم دنياي و دين براي كه باشند چيزهايي متمركز بر هارسانه است واجب كه چرا

دسـت  و مسـئولين  از يـك  هـر  و كننـد  دوري فسـاد  و تخريب عوامل پخش از و است
 .  چيزهاست اين مسئول خود قدرت ميزان به گروهي هايرسانه اندركاران

 و هـا نوشـته  و كننـد  استفاده هافرصت و وسايل اين از كه است واجب دعوتگران بر
جـزو   ايـن  و باشند حذر بر است كرده حرام اهللا آنچه از و نمايند شپخ را خود نشريات

 دعـوت دعنـد.   مـردم  بـا  شـان خصوصي جلسات و هاسخنراني در وظايف آنان است تا
 در يـا  دوستان از بازديد و ديد، خانه در، است دعوت فضاي در باشد كه جا هر گرتدعو

 خيـر  نشر در وسايل و هاسانهر اين از كه است واجب لذا، نفر يك با حتي خود نشست
 .نكند دوري آن از و ودهنم استفاده

 )267 ـ5/266( ةمتنوع مقاالت و فتاوي مجموع بازـ ابن شيخ
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 ] احتياج و گرايش روز افزون به دعوت اسالمي 30[

پـذيرد و   پيش مـي  دعوت اسالمي را بيش از، جامعه ي كنوني  آيا قبول داريد كه س:
 وت و جامعه وجود ندارد؟اكنون هيچ مانعي بين دع

امروزه مردم بيش از گذشته بـه دعـوت احتيـاج دارنـد و بـه علـت ازديـاد        ، آري ج:
ي  دعوتگران به باطل و سرخوردگي مذاهب كمونيستي و نيز بـه دليـل بيـداري گسـترده    

 استقبال از دعوت اسالمي رو به افزايش است. ، مسلمانان
رسد هم اكنون مردم به اسـالم و تفكـر    ه ما ميبنا بر اخباري كه از گوشه و كنار دنيا ب

م كـه  كـن  مـي اند. لذا به علما و دعـوتگران توصـيه    رو آورده دين و مطالعه در دين اسالم
اهللا و آگـاه كـردن    فرصت را غنيمت بشمارند و آن چه را در توان دارند براي دعوت الي

بـه كـار گيرنـد و از هـر     از طريق سخنراني و تأليف كتاب ، مردم از عبادت و اطاعت اهللا
ايراد سخن ، هاي جمعه قدرت به كارگيري آن را دارد. مانند: سخنراني، اي كه عالم وسيله

، هـاي گروهـي اعـم از نوشـتاري     شركت در رسانه، نوشتن كتاب، در اجتماعات مناسب
 شنيداري و ديداري استفاده كنند.

و از تمـام وسـايل   ، ندلذا شايسته است كه علما و دعوتگران فرصت را غنيمت شمار
، بـراي مـردم گفتـه شـود    ، اهللا استفاده نمايند. امروزه آنچه از خوب و بد براي دعوت الي

پذيرند. بايد علما از فرصت استفاده نمايند و براساس برنامـه ي اسـتوار كتـاب اهللا و     مي
هسنت رسول اهللا صلَّى  سـير هـدايت ارشـاد و    مردم را بـه خيـر و م  وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

در امر دعوت عالقه مند باشند و به آن چه دعوت ، توجيه كنند. الزم است كه دعوتگران
مردم را به سـوي جهـل دعـوت     باشد. تا دهند مطابق قرآن و سنت پيامبر و با آگاهي مي

 بصيرت باشد. براساسندهند و دعوت بايد 

﴿ رمايد:ف مياهللا                        ﴾  :يوسف]

١٠٨[  
انم و خو ميمردمان را) با آگاهي و بينش به سوي اهللا ( بگو: اين راه من است كه من«

 .»ندباش ميپيروان من هم چنين 
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بصيرت  براساساز مهمترين شرايط دعوتگر يا عالم اين است كه بايد دعوت خود را 
چرا كه گاهي اوقات دعوتگر بر اثر ، انگاري بپرهيزد علم و آگاهي پيش ببرد و از سهل و

د و دهـ  ميسهل انگاري در كسب علم و بصيرت به جاي دعوت به حق به باطل دعوت 
رمز موفقيت است. دعوت در تمام شرايط بايد ، د. پايداري در دعوتكن مييا از حق منع 
 اشد.هدايت و بصيرت ب، بر مبناي علم

        144ـ  143ص، 40باز ـ مجلة البحوث. ش شيخ ابن

 ] راهنمايي و كنترل بيداري اسالمي31[

بـويژه قشـر جـوان را    ، بـين مسـلمانان   گسترش بيداري اسـالمي ، شما و همگان س:
هـايي بـر ايـن     كنيد. شما در اين زمينه چه رهنمودهايي داريد؟ و از چه فتنـه  مالحظه مي

 بيم داريد؟، حركت
در جواب برخي از سؤاالت قبلي ذكر كرديم كـه شـكوفايي حركـت اسـالمي در      :ج

نويـد خيـر    تعـالى اوايل اين قرن و اواخر قرن گذشته براي امت اسـالمي بـه لطـف اهللا    
در جهان در حال گسـترش و پيشـرفت اسـت. لـذا بـر مسـلمانان       ، د. اين حركتده مي

ند و بـا دعـوتگران آن همكـاري    و پشتيباني نماي، واجب است كه اين حركت را حمايت
كنند و از افزودن و كاستن براسالم بر حذر باشـند چـرا كـه شـيطان را در هـر حركـت       

 گري است.   اسالمي دو نوع فتنه
 كاري. اول: فتنه ي جفا و كم

 روي. دوم: فتنه ي غلو و زياده 
ان پس بر علما و انديشمندان الزم است كه اين حركت را حمايت نمـوده و دعـوتگر  

آن را به ميانه روي ارشاد كنند. و از زياده روي باز دارنـد تـا در بـدعت و غلـو گرفتـار      
كـه حـق اهللا تعـالي اسـت     ، كاري بيم دهند تا به ظلم و كوتاهي در عبـادت  نشوند. از كم

كوتاهي نكنند تا دعوت و حركت شان اسالمي و بر مبـاني ديـن اهللا باشـد و بـه صـراط      
لَّى   اخالص در عبادت، ه اساس آنمستقيمي پايبند باشند ك اهللا و پيروي از رسول اهللا صـ

ه بدون كم و زياد است. با اين شيوه حركت استوار خواهد شد و بـه  وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
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دهد؛ بويژه بر رهبران اين حركت الزم است كـه بـه ايـن مسـايل      بهترين شكل نتيجه مي
فراد به انحراف كشيده نشوند. و از جفا و كم كاري و غلـو  توجه شايسته داشته باشند تا ا
 و زياده روي در امان بمانند.

 )159-5/158( شيخ ابن باز ـ مجموعه فتاوي و مقاالت متنوعة

 اهللا ] بهترين شيوه در امر دعوت الي 32[

داريـد بفرماييـد:    با توجـه بـه تجربـه ي طـوالني اي كـه شـما در امـر دعـوت         س:
 يوه براي دعوت چيست؟ترين ش پسنديده

 در قرآن و سنت مشخص شده است.، پسنديده ترين شيوه ي دعوت ج:

﴿ فرمايد: اهللا مي                           

  ﴾ :۱۲۵[النحل[ 

بـه روشـي كـه     هـا  آنردگارت دعوت نمـا و بـا   به راه پرو، با حكمت و اندرز نيكو«
 .»نيكوتر است! استدالل و مناظره كن

﴿ فرمايد: و مي                        

   ﴾ :۱۵۹[آل عمران[  

شـدي! و اگـر خشـن و سـنگدل      مردم) نرم( در برابر آنان، بركت) رحمت الهي( به«
 .  »شدند پراكنده مي، از اطراف تو، بودي

نزد فرعون فرستاد  هارون و موسي عليه السالم آن گاه كه آن دو را  در قصه ي

﴿ فرمايد: مي                 ﴾ :به نرمي با او « ]۴۴[طه

 . »از اهللا) بترسد( متذكر شود. ياسخن بگوييد شايد 
كند. كه همان آگـاهي   حكمت و روش پسنديده را در دعوت دنبال، پس بايد دعوتگر

ه اهللا صلَّىاز قرآن و سنت رسول  است. سپس با گفتـار نيكـو و يـاد    وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
و ، وت را قبـول كننـد  قلبها را به جنبش در آورد تا دع، آخرت و مرگ و بهشت و دوزخ
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اگـر بـراي مـردم    ، دعوتگر رغبت پيدا كنند. در ايـن بـين   به آن روي آورند و به سخنان
برخـورد  ، با گفتار نيكـو و سـخن پسـنديده   ، ترديدي در مورد دعوت پيش آيد. دعوتگر

بدين صورت كه ابتدا شبهات را واضح بيان نموده و با داليل قـانع كننـده آن را رد   ، كند 
 نمايد.
ماللت و خشم نشان دهد؛ زيـرا مـردم   ، نبايد از خود سستي، هنگام دعوت، دعوتگر 

سخنان دلپـذير  ، دهد. بلكه هنگام دعوت از روشهاي مناسب را متنفر ساخته و فراري مي
صبر كنـد تـا دعـوتش بـا آرامـي و      ، قانع كننده استفاده نمايد و در هنگام خشم داليل و

 قبول دعوت را براي فرد مورد نظرآسان نمايد. تعالىنرمي همراه شود. اميد است اهللا 
 )145، 146( ـ ص 40، ش، شيخ ابن باز ـ مجلة البحوث

 ] ضرورت اخالص و نرمي در دعوت 33[

با مردم به درشتي برخورد نمـوده  ، پنداريم برخي از افراد كه ما آنان را ديندار مي س:
شما بـراي اينـان چـه نصـيحتي      ...كنند و بعضي هميشه ترش رويند را تحقير مي ها آنو 

بـويژه در صـورت خطـا كـار بـودن      ، داريد؟ و به طور كلي برخورد مسلمان با بـرادرش 
 چگونه باشد؟

هصلَّى سنت رسول اهللا  ج: نرمي و آسـان گيـري   ، بيانگر حكمتوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
 در دعوت است.

 ﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي                       

     ﴾ :۱۲۵[النحل[  

بـه روشـي كـه     هـا  آنبه راه پروردگارت دعوت نما! و بـا  ، با حكمت و اندرز نيكو«
 .»نيكوتر است. استدالل و مناظره كن

هصلَّى خطاب به رسول اهللا  ﴿ فرمايد: ميوسلَّم يه وآله علَ اللـَّ          

                            ﴾ آل]

 ]۱۵۹عمران: 
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و سنگدل بـودي از   مردم) نرم شدي! و اگر خشن( با آنان، بركت) رحمت الهي( به«
 .»شدند. پس آنان را ببخش و براي آنان آمرزش بطلب اطرافت پراكنده مي

﴿ فرمود:، هنگام فرستادن موسي و هارون نزد فرعون تعالىاهللا          

        ﴾ :۴۴[طه[  

 .»از اهللا) بترسد( ر شود ياشايد متذك، نرمي سخن بگوييد با او به«

هصلَّى رسول اهللا  فْـقَ  اللَّـهَ إِنَّ [ فرمايد: ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ ِـبُّ الرِّ فِيقٌ حيُ طِـي ، رَ عْ يُ وَ

ىلَ  طِي عَ عْ ا الَ يُ فْقِ مَ ىلَ الرِّ ـعَ نْفِ الْ  )1144F1(]عُ

مهرباني چيـزي را  رد و در عوض دا مياهللا تعالي مهربان است و مهرباني را دوست ( 
 عطا مي كند كه در عوض درشتي عطا نمي كند).

ه پيامبر صلَّىهرگاه    فرمـود:  فرسـتاد بـه آنـان مـي     را مي لشكري وسلَّمعلَيه وآله  اللـَّ

وا[ ُ رسِّ الَ تُعَ وا وَ ُ وا، يَرسِّ رُ نَفِّ الَ تُ وا وَ ُ بَرشِّ ينَ ، وَ ِ يَرسِّ ثْتُمْ مُ عِ إِنَّامَ بُ ْ تُ ، فَ ملَ ينَ وَ ِ رسِّ عَ ثُوا مُ  )1145F2(]بْعَ

مژده دهيـد و متنفـر نكنيـد؛ زيـرا شـما      ، در امور دين آسان بگيريد و سخت نگيريد(
 نه سخت گيري). ، هستيد مأمور به آسان گيري

خـوش رو و داراي سـعه ي صـدر باشـد تـا بـا       ، شايسته است كه دعوتگر نرم خـو 
فقـط بـه   ، اجب است دعـوتگر رفتارش بستر مناسبي را براي قبول دعوت فراهم سازد. و

سوي اهللا دعوت دهد و در دعوتش خودخواه و ريا كار نباشد. هدفش از دعوت انتقام از 
راه ، د. اهللاده مييا پيروزي برآنان نباشد؛ زيرا وقتي كه دعوتگر به سوي اهللا دعوت ، مردم

د هدايت كند و بوسيله ي دعوتگر هركدام از بندگانش را كه بخواه را براي او هموار مي
 كند.   مي

                                                            
 )2593مسلم  ( -1
) مثل همين حديث را از انس روايت كرده اند و در آن جمله  (فانما بعثـتم  1734) و مسلم (69بخاري  ( -2

نسته در مسجد بول كرد بـه روايـت ابوهريررضـي    ميسرين) نيست واين عبارت در جريان مردي كه ندا
 ).220اهللا عنه در بخاري مذكور است (
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اهد برآنـان  خو ميگويا مردم را دشمن پنداشته و ، خودخواهي باشد اگر مبناي دعوت
 چيره شده يا انتقام بگيرد؛ آنگاه دعوت ناقص مي ماند و چه بسا كه بركتش از بين برود.

مطلب را درك كنند تا دعوتشـان   توصيه ي من به برادران دعوتگر اين است كه اين 
 سوزي براي خلق اهللا و تعظيم و ياري دين اهللا باشد.بر مبناي دل

 ) 1291( ابن عثيمين ـ مجلة الدعوة ـ ش شيخ

 ... .] مفهوم حكمت در دعوت و34[

 تواند حكمت را رعايت كند؟ حكمت چيست؟ و چگونه مسلمان مي س:

مطابقت گفتار صحيح بـا عمـل را حكمـت گوينـد. اشـتباه در عملكـرد مخـالف         ج:
 حكمت است.

پردازند. اگر از كسي كاري را  خي از دعوتگران بر خالف حكمت به امر دعوت ميبر
ببينند كه گمان خطا در آن است بر سرش فرياد مي كشند وآن فرد را به شدت سـرزنش  

» تحيـة المسـجد  «ند. به طور مثال: اگر فردي داخل مسجد شـود و بـدون خوانـدن    كن مي
بايـد حكـم   ، ند. حال آن كه به اقتضاي حكمـت كش بنشيند. برخي از مردم بر او فرياد مي

هصلَّى را به او بگويد و حديث رسول اهللا » تحية المسجد« را در اين وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
 مورد يادآور شوند.  
د كه در واجبات و محرمات و... به همين شكل بر خورد شـود.  كن ميحكمت ايجاب 

روري است. به طور مثال در مسايل اقتصـادي فـرد   تصميم حكيمانه در رفتار شخصي ض
ولخرجـي  ، بايد حكيمانه رفتار نمايد و چه بسا افرادي كه بر خـالف حكمـت اقتصـادي   

 زندگي شان فلج شده است.، كرده اند زير بار قرض
 )3/362( شيخ ابن عثيمين ـ مجموعه فتاوي و دروس حرم مكي

 مادر و خويشاوندان، ] روش دعوت پدر35[

،  كنند. مسئله نمازشان را در مسجد ادا نمي، پدر و برادر بزرگ، اي ر در خانوادهاگ س:
 به چه صورت در خانه اجرا شود؟   »البر والتقوي تعاونوا علي«
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اين از مهمترين ابعاد خير خواهي و از ضـروري تـرين بخشـهاي هـم كـاري در       ج:
ده كـار خالفـي را انجـام    نيكي است كه هرگاه پدر و برادر يا هر فردي از اعضاي خـانوا 

شناسي و استفاده  ديگر اعضاي خانواده به اندازه ي توان خويش و با توجه به وقت، دهد
بپردازند و اصل همكاري را حفظ كنند ، از شيوه ي مناسب به نصيحت و وصيت به خير

 تا آن كار خالف از بين برود.

﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي           ﴾ :پس بترسيد از اهللا هر « ]۱۶[التغابن

 .»قدر كه بتوانيد

هصلَّى  رسول اهللا لَّم   اللـَّ سـو هآلو هلَيـا [ فرمايـد:  مـي ع هُ مَ نـْ ـأْتُوا مِ ـئءٍ فَ مْ بِشَ تُكُ ـرْ ا أَمَ إِذَ

تُمْ  تَطَعْ  )1146F1(]اسْ

 هرگاه شما را به كاري فرمان دادم تا حد توان آن را انجام دهيد).  (
داراي ، هـر كـدام در خـانواده   ، برادر چه كوچـك و چـه بـزرگ   ، نابراين پدر و مادرب

با هر كدام از آنان با بهترين شيوه و با نهايت نرمي و خـوش   اي هستند. بايد جايگاه ويژه
انجـام شـده و منكـر از بـين بـرود.      ، كه هـدايت اسـت  ، رويي بر خورد نمود تا مقصود

شيوه ي مناسب استفاده نمايـد. بـويژه    اس باشد و ازشن كننده و داعي بايد وقت نصيحت
چرا كه آن دو مانند ديگر خويشاوندان نيستند و منزلت آن دو بسيار ، در قبال پدر و مادر

 در قرآن به اندازه ي توان مشخص شده است.، واالست. نيكي به آن دو

﴿ فرمايد: تعالي مي اهللا                         

                               

                           ﴾۱۵ – ۱۴ان: [لقم[ 

درباره پدر و مادرش سفارش كـرديم؛ مـادرش او را بـا نـاتواني روي      انسانو ما به «
به او توصيه كـردم)  ( يابد ناتواني حمل كرد و دوران شيرخوارگي او در دو سال پايان مي

                                                            
 )1337مسلم  (  -1
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همه) به سوي مـن اسـت. و هرگـاه    ( براي من و پدر و مادرت شكر بجا آور و بازگشت
بلكـه  ( كه تو چيزي را همتاي من قرار دهي كه از آن آگـاهي نـداري  تالش كنند ، آن دو

اي  در دنيـا بـه طـور شايسـته    ، ولي بـا آن دو ، داني باطل است) از ايشان اطاعت مكن مي
 .  »رفتار كن

وقتي پدر و مـادر مسـلمان   ، به زماني اشاره دارد كه پدر و مادر كافر باشند، اين آيات
بر فرزنـد الزم اسـت بـا    ، اشد؟ وقتي پدر و مادر كافرندباشند بايد رفتار به چه صورت ب

آنان به نيكي رفتار كند تا شايد اهللا به وسيله فرزندشان اسـباب هـدايت آن دو را فـراهم    
كندپس نيكي به پدر و مادردر اولويـت اسـت. اگـر پـدري بـه نمـاز جماعـت پايبنـدي         

بـر  ، بال ازار گرفتـار اسـت  كند يا به معصيتي مانند: اعتياد يا تراشـيدن ريـش يـا اسـ     نمي
فرزندش الزم است كه با نرمي و احترام او را متوجه كند و در اين كار از بزرگان فاميـل  
كمك بخواهد و رفتارش در قبال مادر و برادر بزرگ و ديگر افراد خانواده نيز به همـين  

 تا بتواند به هدفش برسد. ، صورت باشد
 )173، 175( ـ ص 37شيخ ابن باز ـ مجلة البحوث ـ ش

 ] دعوت خدمتكار به اسالم واجب است.36[

آيا دعوت آنـان بـه اسـالم بـر او     ، خدمتكار مرد يا زن دارد كه كافر است، فردي س:
 الزم است؟

مگر در صورتي كه كسي ديگر اقدام بـه ايـن   ، است بر او الزم ها آندعوت ، آري ج:
 خواهد كرد.كار بكند. اما به طور حتم كسي غير از او اين كار را ن

 ﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي                       

     ﴾ :۱۲۵[النحل[  

اي كـه   بـه شـيوه  ها آنبه راه پروردگارت دعوت نمـا! و بـا   ، با حكمت و اندرز نيكو«
 .»ل و مناظره كناستدال، نيكوتر است
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هرسول اهللا صلَّى  هنگـامي كـه معـاذ رضـي اهللا عنـه را بـه يمـن        وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

مْ إِىلَ [ فرستاد فرمود: هُ عُ ـادْ مِ الْ الَ (».دعوت كن آنان را به اسالم« ]إِسْ
1147F

1(   

 آنگونه كـه ، دعوت با گفتار و دعوت با عمل، اسالم به دو صورت گسترش مي يابد 
بـر هـيچ كـس پوشـيده     ، سترش يافت. فضيلت دعوت به اسالمگ ميدر آغاز دعوت اسال

پاداشـي معـادل ثـواب اعمـال هـدايت      ، هدايت شـود  انسانهرگاه فردي توسط ، نيست
لَّى    ، چرا كه راهنمايي به خير، شونده به او مي رسد مانند انجام آن اسـت. رسـول اهللا صـ

ه يَ [ فرمـود:  رضي اهللا عنهخطاب به علي  وسلَّمعلَيه وآله  اللـَّ ْـدِ َنْ هيَ ـالً  اللَّــهُ ألَ جُ كَ رَ بـِ

مِ  ْرُ النَّعَ ونَ لَكَ محُ كُ نْ أَنْ يَ ٌ لَكَ مِ ريْ ا خَ دً احِ  )1148F2(]وَ

 »بهتر است.، برايت از شتران سرخ مو، اگر يك نفر بوسيله ي تو هدايت شود«
    )165-2/164( 5شيخ ابن عثيمين ـ كتاب الدعوة ـ 

 ] دعوت فريفتگان به فرهنگ بيگانه 37[

تـرين شـيوه    اگر گروهي فريفته ي فرهنگ بيگانه يا گروه خاصي بودند. مناسـب  س:
 براي دعوت آنان چيست؟

دعوتگر اشتباهات موجود در آن گروه و فرهنگ و نسبت آن افراد بـا آن گـروه و    ج:
بپـردازد. آنگـاه آن   ، اند دهدر آن رشد كر، فرهنگ را بيان كند. و به تشريح فضايي كه آنان

و شـرعي منافـات دارد را    دينـي  هـاي  چه در آن فرهنگ يا گروه وجود دارد كه با آموزه
بازگو كند. از آنان بخواهد اين مسايل را در ترازوي عدالت يعني قـرآن و سـنت رسـول    

هاهللا صلَّى  مطابقـت   هـا  آنيكـي از  قرار دهند. آن چه بـا ايـن دو يـا    وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
هر كه ، اش پذيرفتني است. و هر چه مخالف آن دو بود مردود است و به گوينده، داشت
 گردد.   باز مي، باشد

                                                            
 )19) مسلم  (1458بخاري  ( -1
 )2406) مسلم  (2942بخاري  ( -2
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علما مسايل اختالفي را با داليل شرعي مي سنجند. آنچه كه موافق بـا شـريعت بـود    
، اش نـده پذيرفته شود و آنچه كه مخالف با شريعت باشد بايد ترك شـود.. اگـر چـه گوي   

اي باشد چرا كه حق از هر چيزي باالتر است. در قبـال هـر عـادت و     مرتبه شخص بلند
بزرگـان و  ، شـود. اگـر چـه از پـدران     اخالقي كه خالف شرع باشد همين گونه رفتار مي

هگذشتگان به يادگار مانده باشد. همگان بايد به دستورات اهللا و رسول اهللا صلَّى  علَيه  اللـَّ
هآلو  لَّمسچنگ بزنند كه تنها راه نجات است.و 

﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي                     

                ﴾ :۱۵۳[األنعام[  

وانحرافـي)  ( هاي پراكنـده  از آن پيروي كنيد! و از راه، راه مستقيم من است، اهاين ر«
سازد! اين چيزي است كه اهللا شـما را بـه آن    پيروي نكنيد. كه شما را از راه حق دور مي

 . »كند. شايد پرهيزگاري پيشه كنيد سفارش مي
 )4/240( شيخ ابن باز مجموعه فتاوي و مقاالت متنوعة ـ

 هاي معاصر هايي از فتنه] راه ر38[

هاي وسوسه انگيز اين زمـان و رسـيدن    لطفاً بفرماييد: جوانان براي نجات از فتنه س:
 به راه صحيح چه روشي را در پيش گيرند؟

پـرورش دهنـد. و   ، داري اين است كه دين آگاهي را در خود بهترين شيوه ي دين ج:
هبه قرآن كريم و سنت پاك رسول اهللا صلَّى  توجه كننـد. توصـيه ي   وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

من اين است كه با دوستان درست كار و ديندار و علماي دين مدار و حق گو هم نشيني 
كنند تا از اخالق و كردار آنان بهره ببرند. جوانان را بـه ازدواج و تـالش بـراي انتخـاب     

هسول اهللا صلَّى نمايم. چرا كه ر توصيه مي  همسري با ايمان و نيكو صفت ه   اللـَّ آلـو هلَيع

 لَّمستَطَاعَ [ فرمايد: ميو نْ اسْ بَابِ مَ َ الشَّ رشَ عْ ا مَ ـيَ ـنُ الْ صَ أَحْ ِ وَ ضُّ لِلْبَرصَ هُ أَغَ إِنَّ ؛ فَ جْ وَّ يَتَزَ لْ ةَ فَ بَاءَ

جِ  رْ اءٌ ، لِلْفَ جَ هُ وِ هُ لَ إِنَّ مِ فَ وْ يْهِ بِالصَّ لَ عَ تَطِعْ فَ سْ ْ يَ نْ ملَ مَ  ]وَ
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باعث چشم پـاكي  ، هركس از شما توانايي دارد ازدواج كند. زيرا ازدواج، اي جوانان(
گردد. و هركسي توانـايي نـدارد روزه بگيـرد؛ زيـرا روزه گـرفتن قـدرت        و پاكدامني مي

(د)كن ميد و از طغيان حفاظت ده ميجنسي را كاهش 
1149F

1(   
 )262/5( -شيخ ابن باز ـ مجموعه فتاوي و مقاالت متنوعة

 روش دعوت متجاهر به گناه و كسي كه در مأل عام مرتكب گناه شود ] 39[

اي از كويت رسيده كـه فرسـتنده از بـرادرش شـكوه كـرده و گفتـه اسـت:         نامه س:
مبتال است. و نصيحت ديگـران نـه تنهـا در او تـأثير      برادرش به برخي معاصي و گناهان

 ت رهنمايي كرده است.پرواتر مي كند و درخواس د بلكه او را در گناه بيكن مين
بـر  ، نصيحت و همكاري بر نيكي و تقـوا و وصـيت بـر حـق و اسـتقامت بـر آن       ج:

 مسلمانان واجب است.

﴿ فرمايد: اهللا مي                            

          ﴾ :۲[املائدة[  

هرگـز) در  ( همواره) در راه نيكي و پرهيزگاري با هم تعاون و همكاري كنيـد. و ( و«
از مخالفـت فرمـان) اهللا بترسـيد كـه مجـازات اهللا      ( راه گناه و تعدي همكاري ننماييد! و

 .  »شديد است

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                       

              ﴾ :۳ – ۱[العصر[  

همه در زيانند. مگر آنان كه ايمان آورده و اعمال صـالح   ها انسانبه عصر سوگند كه «
 .»اند كرده و به صبر و استقامت توصيه نموده اند و يكديگر را به حق سفارش انجام داده

                                                            
 )1400)  مسلم  (5066بخاري  ( -1
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هرسول اهللا صلَّى  ][ فرمـود: وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ ةُ ـيحَ ينُ النَّصِ ديـن خيرخـواهي   ( الـدِّ

ـةِ [ است) گفته شد: براي چه كساني اي رسول اهللا!؟ فرمـود:  َئِمَّ ألِ ـولِهِ وَ سُ لِرَ هِ وَ لِكِتَابـِ هللاَِِّ وَ

ـ نيَ الْ لِمِ سْ مْ  مُ تِهِ امَّ عَ  )1150F1(]وَ

 ).  ها آنبراي اهللا و كتاب و پيامبرش و براي پيشوايان و رهبران مسلمانان و عموم (
بيانگر وجوب نصيحت و همكاري در خير و وصيت به ، اين دو آيه و حديث شريف

 حق است.  
انجام محرمات يا تنبلـي در واجبـات را مشـاهده كـرد.     ، مسلماني در برادرش هرگاه

نصيحت نموده و به خير و خوبي راهنمايي كند و از بدي باز دارد.  كه او را واجب است
 تا جامعه اصالح شده و كارهاي خوب انجام گيرند و بديها و زشتي ها از بين بروند.

﴿ :فرمايد اهللا مي                         

        ﴾ :۷۱[التوبة[  

و يار و ياور) يكديگرند؛ امر به معروف و نهي از منكر ( ولي، مردان و زنان با ايمان«
 .»كنند مي

هرسول اهللا صلَّى  هُ بِيَـدِ [ فرمايد: ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ ْ ـريِّ يُغَ لْ ا فَ ـرً نْكَ مْ مُ نْكُ أَ مِ نْ رَ ، هِ مَ

انِهِ  بِلِسَ تَطِعْ فَ سْ ْ يَ إِنْ ملَ فُ ، فَ عَ لِكَ أَضْ ذَ ؛ وَ بِهِ لْ بِقَ تَطِعْ فَ سْ ْ يَ إِنْ ملَ ـفَ نِ الْ  )1151F2(] إِيامَ

هركس از شما امر ناپسندي را مشاهده كرد آن را با دست تغيير دهد؛ اگر نتواست با (
  ترين درجه ي ايمان است). و اگر نتوانست با قلبش؛ و اين ضعيف، زبانش

كننده! پس از آن كه برادرت را نصـيحت و ارشـاد كـردي و در او تـأثير      تو اي سئوال
شايسته است كه او را ترك كني و با او رفت و آمد نكنـي  ، نكرد و به اظهارگناه ادامه داد

و از كساني براي هدايتش كمك بخواهي كه در او تأثير گذار هستند و در نزد او احتـرام  
است كه اهللا به وسيله ي آنان او را هـدايت كنـد و هرگـاه احسـاس     بيشتري دارند؛ اميد 

                                                            
 ر كرده است.) بصورت معلّق ذك57)  و بخاري آن را در كتاب ايمان، پيش از حديث (55مسلم ( -1

 )49مسلم   ( -2
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شود با او رفـت و آمـد    كردي كه ارتباط تو با او باعث دينداري وكم شدن گناه در او مي
دارويي اسـت  ، موجب ازدياد شر و بدي او نشود. چون قطع رابطه، كن تا عدم ارتباط تو

لذا زماني كه اين دارو مفيد واقع نشـود و   يرد.گ ميكه به هدف درمان مورد استفاده قرار 
حتي بيماري را بيشتر كند بايد در پي كاري باشي كه از داشتن ارتباط بيشتر نفـع داشـته   

راه  -بدون آن كه با او رفاقت و صميميت قلبي داشـته باشـي   -باشد. پس الزم است كه 
اسـت كـه اهللا او را   اميـد  ، نصيحت و امر به معروف و نهي از منكر را برايش ادامـه بـده  

 بهترين پيشنهاد علما است. هدايت كند. اين
 )344-5/343( مجموعه فتاوي و مقاالت متنوعة ــ شيخ ابن باز ـ

 ] رسالت مسجد در اسالم 40[

رسالتي است كه بسـياري از مـردم در مـورد آن    ، رسالت مسجد و منبر در اسالم س:
يند: از بهتـرين  گو مياند. برخي  يير دادهمردم رسالت مسجد را تغ يند:گو مينويسند و  مي

تـوانيم در آن   ديگـر نمـي  ، ايم يعني خانه ي اهللا محروم شده، ي زمينها آنو پاك ترين مك
يند منبرها براي دعوت به غيـر  گو مياي هم  بنشينيم يا به مذاكره و آموزش بپردازيم. عده

مخصـوص اسـتفاده   انـد. و بـراي روزهـاي مخصـوص و احـزاب       اهللا به كار گرفته شده
 شوند...؟   مي

دعـوت  ، تـرين وسـايل دعـوت مـردم بـويژه      بدون شك مسجد و منبر از قـديمي  ج:
اي براي رساندن  مسلمانان به خير و آگاه كردنشان از منافع شان بوده است. مسجد وسيله

 پيام پروردگار است.
نند و شريعت اهللا را بـه  برسا پيامبران را فرستاده است تا پيام اهللا را به مردم تعالىاهللا  

آنان تعليم دهند. اهللا تعالي آدم و نوح و ساير پيامبران را مبعوث كرد تا از طريق مسـاجد  
دستورات الهي را ابالغ كنند. حال فرقي ندارد كه منبر در مسجد باشد يـا جـاي   ، و منابر

 ديگر و يا حتي متحرك باشد.  
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قابل سواريند نيـز بـه عنـوان منبـر      اسب و ديگر چهار پاياني كه، گاهي از پشت شتر
استفاده شده است و گاهي منبر مكان بلندي است كه پيام هاي آسماني را ابـالغ كننـد و   

 دين حق را كه هدف بعثت پيامبران است به مردم برسانند.  
ي بزرگي است كه به عهده ي علما و معلمان امت است كـه بايـد بـه آن      اين وظيفه

به حال اولش باز گردانند. از طريق مسجد بـه مـردم امـور ديـن را     توجه نمايند و آن را 
ها و ديگر مناسبت ها است. وظيفـه   بياموزند. زيرا مسجد محل تجمع مسلمانان در جمعه

سخنراني در ، روزنامه، تلويزيون، مانند راديو، ي علما است كه از طريق امكانات موجود
الهـي را بـه مـردم برسـانند؛ پيـروان      نوشتن كتـاب و...دسـتورات   ، اجتماعات و مجالس

تـا پيامهـا و دسـتورات    ، مسئوليت دارنـد ، پيامبران و جانشينان آنان از علما و اهل ايمان
مخالف و موافق آگاهي يابند ، مرد و زن، شريعت را به مردم برسانند. تا كوچك و بزرگ

 ي باقي نماند.ها آنو حقايق آشكار شود و هيچ به
ر را محدود كنند مگر در صورتي كه دعوت به باطل باشـد. يـا   حق ندارند مناب، حكام

دعوتگر صالحيت دعوت را نداشته باشد كه در اين حالت هر جا باشد بايـد جلـوي آن   
كند و صالحيت آن را داراست بايد بـه   مي گرفته شود. اما كسي كه به سوي حق هدايت

 ت اهللا برايش آسان شود.او ميدان داد و كمكش كرد تا راه دعوت به دستورات و شريع

﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي                    ﴾ :املائدة]

۲[  
هرگـز) در راه گنـاه و   ( در راه نيكي و پرهيزگاري با هم تعاون كنيـد و  همواره)( و«

 .  »تعدي همكاري نكنيد

﴿ فرمايد: مي                     

              ﴾ :۳ – ۱[العصر[ 

انـد و اعمـال    همه در زيانند مگر آناني كـه ايمـان آورده   ها انسانبه عصر سوگند كه «
 .  »اند اند. و يكديگررا به حق سفارش كرده و به استقامت توصيه نموده داده صالح انجام
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هرسول اهللا صلَّى  ةُ [فرمايد:  ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ يحَ ينُ النَّصِ دين خيرخـواهي  ( ]الدِّ

 است)

ـه اهللا صلَّى  گفته شد براي چه كساني اي رسول لَّم     اللـَّ سـو ه آلـو ه لَيـهللاَِِّ [ ؟ فرمـود: ع

ةِ  َئِمَّ ألِ ولِهِ وَ سُ لِرَ لِكِتَابِهِ وَ ـوَ مْ الْ تِهِ امَّ عَ نيَ وَ لِمِ سْ  )1152F1(]مُ

 ).ها آنبراي اهللا و كتاب و پيامبرش و براي ائمه ي مسلمانان و عموم (
كـه بـه انـدازه ي    ، علما و حامالن كتاب و سنت؛ در همه جـا الزم اسـت   ي همهبر  

 بپردازند.   زش و امر به معروف و نهي از منكرتوانايي خود به دعوت وآمو

﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي         ﴾  :پس تقواي الهي پيشه « ]۱۶[التغابن

 . »كنيد هر قدر كه بتوانيد
، ماشـين ، جـاده ، خانه، اعم از مسجد علما موظف هستند دستورات اهللا را در همه جا

ر مكان ديگري تبليغ كنند. چرا كه براي دعوت جـاي خاصـي وجـود    قطار يا ه، هواپيما
 براساس توانايي فرد الزم است.، ندارد. بلكه تبليغ در هر مكان

﴿ فرمايد: اهللا مي               ﴾ :آيا پيامبران « ]۳۵[النحل

 . »اي جز ابالغ آشكار دارند وظيفه

 ﴿ يد:فرما مي                ﴾ :۶۷[املائدة[ 

به مـردم)  ( نازل شده است. كامالً، بر تو، آن چه از طرف پروردگارت، اي رسول اهللا«
 .  »برسان

هرسول اهللا صلَّى  نِّي وَ [ فرمايد: ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ وا عَ لِّغُ ـةً بَ وْ آيَ از من برسـانيد  ( ]لَ

(اگر چه يك آيه باشد).
1153F

2(   
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هرسول اهللا صلَّى  َ [ فرمايد: ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ ـهُ  اللَّـهُ نَرضَّ بَلَّغَ ـيْئًا فَ ا شَ نـَّ عَ مِ مِ أً سَ رَ امْ

عٍ  امِ نْ سَ ى مِ عَ بَلِّغٍ أَوْ بَّ مُ عَ فَرُ مِ امَ سَ  )1154F1(]كَ

شخصي را كه از ما چيزي بشنود و آن را همـان گونـه   ، ازداهللا شاداب و خنده رو س(
به ديگران برساند. و چه بسا شنونده ي غير مستقيمي كـه از شـنونده ي   ، كه شنيده است

 مستقيم توانايي حفظ بيشتري دارد).  

ههرگاه پيامبرصلَّى  يُبَلِّـغْ [ فرمـود:  مـي ، خواند خطبه ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ لْ دُ  فَ ـاهِ الشَّ

ـ ائِبَ الْ  بايد حاضران به غايبان برسانند).  ( ]غَ

هوقتي كه پيامبرصلَّى  لَّم  علَيه وآله  اللـَّ سـميـان گـروه بسـياري از    ، الـوداع  در حجـة و
، در پايان سخنانش در حالي كه بر شترش سوار بود، كرد صحابه در عرفات سخنراني مي

اهِ [ فرمود: يُبَلِّغْ الشَّ لْ ـدُ فَ عٍ الْ امِ نْ سَ ى مِ عَ بَلَّغٍ أَوْ بَّ مُ ائِبَ فَرُ    ]غَ

بايد حاضران به غايبان برسانند. چه بسا شنونده ي غير مستقيمي كه توانـايي حفـظ   ( 
 مستقيم دارد).   بيشتري نسبت به شنونده ي

نِّ [ فرمود:وسلَّم علَيه وآله  اللَّـهپيامبرصلَّى  أَلُونَ عَ تُمْ تُسْ نْ أَ وا: وَ الُ ؟ قَ ائِلُونَ تُمْ قَ نْ امَ أَ ي فَ

تَ  حْ نَصَ يْتَ وَ أَدَّ تَ وَ لَّغْ دْ بَ دُ أَنَّكَ قَ هَ ا إِىلَ ، نَشْ تُهَ نْكُ يَ ءِ وَ امَ ا إِىلَ السَّ هَ عُ فَ رْ ةِ يَ بَّابَ هِ السَّ بَعِ الَ بِإِصْ قَ فَ

دْ اللَّـهُ  س:النَّا هَ اتٍ اللَّـهُ مَّ اشْ رَّ ثَ مَ . ثَالَ دْ هَ  )1155F2(]مَّ اشْ

دهـيم كـه    ييـد؟ گفتنـد: گـواهي مـي    گو ميشود. چه  ورد شما از من سئوال ميدر م« 
دعوت را رساندي و حق آن را ادا كردي و در اين راه خيرخواه بودي؛ سـپس در حـالي   

هكه پيامبرصلَّى  كرد و به سوي مردم اشـاره   انگشت را به آسمان بلند وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
 اهللا گواه باش. تا سه مرتبه اين جمله را فرمود).كرد فرمود: اي  مي
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هوقتي كه پيامبرصلَّى  ، علي رضي اهللا عنه را براي دعوت يهوديانوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

مْ إِىلَ [ فرمود:، در صورت عدم قبول دعوت به خيبر فرستاد يا جنگ با آنان هُ عُ ـادْ مِ الْ الَ إِسْ

 ِ مْ بِامَ جيَ هُ ْ ربِ أَخْ قِّ وَ نْ حَ مْ مِ يْهِ لَ وَ  اللَّـهِ بُ عَ يَ  اللَّـهِ فِيهِ فَ ْدِ َنْ هيَ ٌ لَكَ  اللَّـهُ ألَ ريْ ا خَ دً احِ الً وَ جُ بِكَ رَ

مِ  ْرُ النَّعَ ونَ لَكَ محُ كُ نْ أَنْ يَ  )1156F1(]مِ

بـه  ، بر آنان واجب فرمـوده  تعالىو از حقوقي را كه اهللا ، آنان را به اسالم دعوت بده(
اهللا يك نفر را بوسيله ي تو هدايت كنـد برايـت از    ه اهللا سو گند اگرب، اطالعشان برسان

سـعد اتفـاق نظـر     شتران سرخ مو بهتر است). در صحت اين حديث از طريق سـهل بـن  
 است.
هاز رسول اهللا صلَّى ، در صحيح مسلم به روايت ابومسعود انصاري رضي اهللا عنه   اللـَّ

 هآلو هلَيع لَّمسلِهِ [ :روايت استو اعِ رِ فَ ثْلُ أَجْ هُ مِ لَ ٍ فَ ريْ ىلَ خَ لَّ عَ نْ دَ    )1157F2(]مَ

 آن برابر است)  ي دهندهاجرش با اجر انجام ، هركس به كار خيري راهنمايي كند(
اهللا و راهنمايي مردم به خير و امر به معروف و نهي از منكر آيات  در مورد دعوت الي

 و احاديث بسياري وارد شده است.
در كشورهاي اسـالمي و  ، اعم از مسئولين و غير مسئولين، علما و مومنان لذا بر تمام

به مـردم آمـوزش دهنـد و از    ، با نرمي و حكمت، غيراسالمي واجب است كه دين اهللا را
 ها ي مناسب استفاده كنند تا مخاطبان تشويق شوند نه اين كه متنفر شوند!  شيوه

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                          

     ﴾ :۱۲۵[النحل[  

تر  نما! و با آنان به روشي كه نيكو به راه پروردگارت دعوت، با حكمت و اندرز نيكو«
 .  »استدالل و مناظره كن، است
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 ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                     

      ﴾ :۴۶[العنکبوت[ 

جز با روشي كه از همه نيكوتر است مجادله نكنيد. مگـر كسـاني از   ، و با اهل كتاب«
 .  »آنان كه ستم كردند

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                           

      ﴾ :۳۳[فصلت[  

كنـد و عمـل    مي خوش گفتارتر است از آن كس كه دعوت به سوي اهللا، وچه كسي«
 .  »يد: من از مسلمانانمگو ميدهد و  صالح انجام مي

هخطاب به رسول اهللا صلَّى  تعالىاهللا  ﴿ فرمايد: ميوسلَّم وآله  علَيه اللـَّ       

                     ﴾ :۱۵۹[آل عمران[  

 و اگر خشن وسنگدل، مردم) نرم شدي( ها آنبا ، بركت) رحمت پروردگارت( و به«
 .»دشدن بودي از اطرافت پراكنده مي

 موسي و هارون عليهماالسالم را نزد فرعون فرستاد فرمود: تعالىوقتي كه اهللا 

﴿                 ﴾ :با او به نرمي سخن « ]۴۴[طه

 .»از اهللا)بترسد( بگوييد. شايد متذكر شود. يا

لَّم  علَيه وآله  ـهاللَّدر حديث صحيحي رسول اهللا صلَّى  سـفْـقَ الَ ]فرمايـد:  مـي و إِنَّ الرِّ

هُ  انَ ءٍ إِالَّ شَ ْ نْ يشَ عُ مِ نْزَ الَ يُ انَهُ وَ ءٍ إِالَّ زَ ْ ونُ يفِ يشَ  )1158F1(]يَكُ

سـازد و در هـر كـاري كـه نرمـي و       نرمي در هركاري كه باشد آن را ارزشـمند مـي  (
 گردد).   ارزش مي ماليمت نباشد بي

هپيامبرصلَّى  مْ [ فرمايد: ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ ْرَ فْقَ حيُ مْ الرِّ ْرَ نْ حيُ ـمَ َ الْ ريْ  )1159F1(]خَ
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 از خير محروم شده است). ، محروم شود هر كس از نرم خويي( 
بسياري وجود دارد؛ بنابراين بـر مسـلمانان الزم اسـت    ، در اين مورد آيات و احاديث
 نند از علما سؤال كنند.دا ميهر چه نكه از دين آگاهي داشته باشند و 

هرسول اهللا صلَّى   دْ [ فرمايـد:  ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ ـرِ ـنْ يُ ـهُ يفِ  اللَّــهُ مَ هْ قِّ فَ ا يُ ً ـريْ هِ خَ بـِ

ينِ   )1160F2(]الدِّ

 نصيب خواهد كرد).  ، خير نمايد به وي فهم دين ي ارادهاهللا ، براي هركس(
است كه مردم را تعليم دهند و آگاه كنند و علم خود را بـه  الزم  از اين جهت بر علما

آنان برسانند و در اين راه با شتاب به مسـابقه بپردازنـد و بـا صـبر و اخـالص و امانـت       
، دين اهللا را به بندگانش برسانند و واجبـات و محرمـات اهللا را از طريـق مسـاجد    ، داري

عيد و ديگـر مناسـبتها بـه مـردم     هاي جمعه و  خطبه، جلسات علمي در مسجد يا غير آن
آموزش دهند؛ چرا كه همگان قدرت تحصيل در مدارس و آموزشگاهها و دانشـگاهها را  

اي براي آموزش ديـن و شـريعت الهـي و يـادگيري      ندارند و همگان توان يافتنِ مدرسه
لَّى    ، گونه كه نازل شده است آن، قرآن و فراگيري سـنت رسـول اهللا صـ ـه ه و  اللـَّ لَيـع  ه آلـ

لَّمسرا ندارد.  ، آن گونه كه آمده است، و 
هـاي   خطبـه ، روزنامـه ، تلويزيـون ، از طريـق راديـو  ، بر علما واجب است كه دين را 

عيد و هر مكان ديگر و همچنين با درس و جلسـات علمـي در مسـجد يـا غيـر      ، جمعه
 مسجد به مردم برسانند.

هـر عـالمي كـه اهللا     ارزانـي داشـته و بـه    اي كه اهللا علم دين را بـه او  لذا بر هر طلبه 
قدر علم را بداند واز هر فرصت ممكن بـراي رسـاندن   ، بصيرت عنايت كرده الزم است

به خوبيها تشـويق نمـوده   ، دستورات اهللا استفاده كند و مردم را با حقيقت دين آشنا سازد
 و از بديها باز دارد. واجبات و محرمات الهي را برايشان روشن سازد.
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علما است. زيرا آنان جانشينان و وارثـان پيامبراننـد پـس بايـد      ي همهين وظيفه ي ا 

پيامهاي اهللا را به ديگران برسـانند. شـريعت را بـه مـردم آمـوزش دهنـد و بـا بردبـاري         
كتاب و پيامبر و رهبران و عموم مسلمانان باشند. برحاكمـان و مسـئوالن   ، دين خيرخواه
 نان را كمك كنند و راه را برايشان هموار سازند.مسلمان واجب است كه آ دولتهاي

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا            ﴾ :همواره) در راه ( و« ]۲[املائدة

 .»نيكي و پرهيزگاري تعاون كنيد

هرسول اهللا صلَّى   انَ يفِ [ فرمايد: ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ نْ كَ انَ مَ يهِ كَ ةِ أَخِ اجَ يفِ  اللَّــهُ  حَ

تِهِ  اجَ  )1161F1(]حَ

كند). بـر صـحت ايـن     هركس نياز برادرش را برآورده كند. اهللا نياز او را برآورده مي(
 حديث از طريق ابن عمر اتفاق است.  

هرسول اهللا صلَّى  نِ  اللَّـهُ وَ [ فرمايد: ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ وْ ـيفِ عَ ـانَ عَ الْ ا كَ ــبْدِ مَ بْدُ الْ عَ

يهِ  نِ أَخِ وْ    )1162F2(]يفِ عَ

مـادامي كـه او در فكـر كمـك بـرادرش      ، دكنـ  ميخود را) كمك ( بنده ي تعالىاهللا (
 باشد). امام مسلم در صحيح خود اين حديث را از ابو هريره نقل كرده است.  

دايت و از اهللا براي خود و همه برادران مسلمانم بـويژه علمـا و طـالب توفيـق و هـ     
اهللا علـي   كمك براي عمل به حق را خواستاريم. همانا اهللا بخشنده و كريم است. وصـلي 

 آله وصحبه وسلم.  نبينا محمد وعلي
 ) 80/5، 81( ابن باز ـ مجموعه فتاوي مقاالت متنوعة ـ  شيخ

 يا خير؟، ] آيا وسايل دعوت توقيفي است41[

اي دعـوت را   نظـر اسـت. عـده    بين دعوتگران اختالف، وسايل دعوت ي بارهدر س:
نمايشي... و ، ورزشي، هاي مختلف فرهنگي دانند و طبعاً استفاده از راه عبادت محض مي

                                                            
 )2580) ـ مسلم (2442بخاري ( -1
 )2699مسلم  ( -2



   

 1501 نهي از منكر باب يازدهم: دعوت و امر به معروف و
 

ي هـا  آناي بر اين باورند كه ابـزار دعـوت در زمـ    كنند. عده ابزار جذب جوانان را رد مي
بـراي  مختلف نياز به تجديد و نوگرايي دارند و دعوتگران بايد از هر وسيله ي مشروعي 

 اهللا استفاده نمايند. لطفاً جواب صحيح را بيان كنيد. دعوت الي
 الحمد هللا رب العالمين. بدون شك دعوت به سوي اهللا عبادت است. ج:

﴿ فرمايد: اهللا مي                            

  ﴾ :۱۲۵[النحل[  

به راه پرودگارت دعوت نمـا! و بـا آنـان بـه روشـي كـه       ، و با حكمت واندرز نيكو«
 .»نيكوتر است. استدالل و مناظره كن

دعوتگر بايد بداند براي اجراي فرمان الهي به كـار دعـوت مشـغول اسـت و بـدون       
لَّى  اهللاكتاب اهللا و سنت رسول ، اهللا از بهترين شيوه هاي دعوت الي، شك صـ  ـه ه   اللـَّ لَيـع
 هآلو لَّمسست.ها انساني  چون كتاب اهللا بهترين پند دهنده، استو 

﴿ فرمايد: اهللا مي                       

           ﴾]:٥٧ يونس[  

اي مردم اندرزي از سوي پروردگارتان براي شما آمده است و درمـاني بـراي آنچـه    «
 .»هاست؛ و هدايت و رحمتي است براي مؤمنان در سينه

هآري! رسول اهللا صلَّى  شيواترين گفتارها را به كـار  ، علَيه وآله وسلَّم در سخنانش اللـَّ
فرمود: كه اصـحاب از آن بـا ايـن     نه اي ايراد ميگاهي مواقع سخنان را به گو، گرفت مي

ا  ند:نمود ميجمالت تعبير  نْهَ لَتْ مِ جِ ـ[وَ ا الْ نْهَ فَتْ مِ رَ ذَ لُوبُ وَ ـقُ ]الْ يُونُ (عُ
1163F

1( 

 د).  ش ميقلبها لرزان و چشم ها گريان (
فقط از كتاب اهللا و سنت رسول ، لذا اگر براي دعوتگر مقدور باشد. كه براي پند دادن

هى اهللا صلَّ ولي اگر مصلحت ديد كـه در كنـار   ، استفاده كند. چه بهتروسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
                                                            

) و ترمذي گفته  (حسن 5حبان  ( ) ابن42،43) ابن ماجه (2676) ترمذي  (4607) ابوداود (126/4احمد ( -1
 صحيح)
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به شرطي كـه شـامل كـار حرامـي      ،وسايل مشروع و جايز استفاده كند ايرادي ندارد، آن

يـا نمـايش نقـش صـحابه يـا ائمـه ي       ، بازيگري در نقش كفار، نشود. مانند: دروغ گفتن
يا هر چيزي كه در آن بيم تحقير پيشوايان مسلمان در ، ها و تئاتر نامه مسلمانان در نمايش

 نظر مخاطبان وجود دارد.  
چـرا  ، مرد خود را به زن يا زن خود را به مرد تشبيه نكنـد ، همچنين در نمايشنامه ها 

هكه لعنت رسول اهللا صلَّى  ديث در ايـن مـورد ثابـت اسـت ودر حـ     وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

نَ [ آمده: عَ هُ لَ إنَّ ـفَ الِ الْ جَ اءِ بِالرِّ نْ النِّسَ اتِ مِ بِّهَ تَشَ ـوَ ، مُ اءِ الْ الِ بِالنِّسَ جَ نْ الرِّ نيَ مِ بِّهِ تَشَ   )1164F1(]مُ

هرسول اهللا صلَّى ( زناني كه خود را مشـابه مـردان و مردانـي كـه     وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
 نت فرموده است).لع، ندكن ميخود را شبيه به زنان 

از اين ابزار بـراي جـذب مـردم اسـتفاده كـرد و      ، نكته اي بسيار مهم: هرگاه دعوتگر
 بينم.   ايرادي در آن نمي، مرتكب عمل حرامي نشد

ولي اگر استفاده از آن به حدي رسيد كه دعوت با كتاب و سنت ترك شـد. و مـردم   
دانـم.   بلكه آن را حـرام مـي  ، دانم ز نميآن را جاي، پذيرفتند جز با اين ابزار مباح تأثير نمي

امـري ناپسـند   ، اي غيـر از كتـاب اهللا و سـنت    با وسيله، به سوي اهللا چرا كه دعوت مردم
و ، انجـام شـود  ، گاهي در كنـار كتـاب اهللا و سـنت   ، است. و اگر استفاده از وسايل مباح

 شامل چيز حرامي نباشد. در آن ايرادي نيست.
 )169-2/167( ـ 5لدعوة ا شيخ ابن عثيمين ـ كتاب

 نوارهاي) اسالمي( هاي ] دعوت با كاست42[

اهللا را دوست دارم و اشتياق بسياري براي دعوت دارم. ولي شـيوه   من دعوت الي س:
ي مناسبي را براي دعوت نمي شناسم اگر كاسـت سـخنراني علمـا و دعـوتگران را بـه      

 ي است؟خويشاوندانم و يا هر مسلمان ديگري هديه كنم. آيا كاف

                                                            
 )5885بخاري  ( -1
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نوار ضبط صـوت) شـامل سـخنراني عـالمي معتبـر و داراي اعتقـاد       (، اگر كاست ج:
 ي دهنـده اش به ديگران پسنديده است و داراي پاداشي معادل انجـام   درست باشد. هديه

 كار خير است.

هصلَّى  رسول اهللا لَـ[فرمايـد:   مـي وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ ٍ فَ ـريْ ـىلَ خَ لَّ عَ ـنْ دَ ـرِ مَ ثْـلُ أَجْ هُ مِ

لِهِ  اعِ  )1165F1(]فَ

آن كـار خيـر    ي دهندههر كس به كار خيري راهنمايي كند. پاداشش با پاداش انجام ( 
 برابر است). 

مردم را با شيوه ي مناسب به كارهايي ماننـد:   كننده! بدون هيچ اشكالي اي سئوال، اما
سـخن  ، تن از غيبـت برحـذر داشـ  ، پرداخت زكات، تشويق مردم به اداي نماز با جماعت

قطع پيوند خويشاوندي و زشـتي هـايي كـه اهللا آن را حـرام     ، نافرماني پدر و مادر، چيني
از عالم يا غير عالم واضح  اعم، زيرا اين مسايل بر هر مسلمان .كرده است دعوت نماييد

 است.  
 )126، 127( ص -36ش -البحوث شيخ ابن باز ـ مجلة

 مي] حمايت از نرم افزارهاي اسال43[

نقش مهمي در آگاهي مـردم دارنـد.   ، افزارهاي اسالمي نرم، دانيد همانگونه كه مي س:
همواره براي مخدوش كردن چهره ي اسـالم  ، مادي گرايان)( اهل باطل يعني ماترياليسم

 كنند. لطفاً مسئله را واضح نماييد تا حقيقت بر كسي پوشيده نماند. تالش مي
بـراي امـت    سـودمند  ها و مطالـب  سخنراني، تبدون شك تالش براي نشر مقاال ج:

، مفيد است. هر كسي براي منفعت رساندن به امت اسالمي با اين كار اقدام كند، اسالمي
گمان پاداش بزرگي خواهد داشت. اين افراد بايد با الگو بـرداري از پيـامبران و افـراد     بي

 هرچنـد ، ن كار ادامـه دهنـد  به اي تعالىو با صبر و بردباري و اميد پاداش از اهللا ، مخلص
 در موردشان سخنان ناروايي گفته شود.

                                                            
 )1893مسلم  ( -1
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هايي كه شامل اين مسايل سودمند باشد ايرادي ندارد. امـا در تخفيـف    فروش كاست 

مشكل نداشته باشند. و از طرفي اين كـار مهـم   ، قيمت بايد تالش شود تا مردم در خريد
 گردد.   كار سبب نشر علم ميچرا كه اين ، به انجام برسد و مردم نيز سود ببرند

كـنم. زيـرا    هاي سودمند و خريد و استفاده از آن توصيه مي اينجانب به تهيه ي كاست
هر كاستي قابل گوش كردن نيست. اين گونه نيست كه هر كس سـخن بگويـد سـخنش    

 مفيد باشد و ارزش تكثير را داشته باشد.
ماي معتبر و محقـق اسـتفاده   بنابراين بر جويندگان علم الزم است از كاست هاي عل 

خانواده و برادرانش سود ببرند. و از انتشار چيزهاي زيـان  ، ها خود كنند تا از اين كاست
 منفعت دوري شود. آور و بي

 ) 77/5( مجموعه فتاوي و مقاالت متنوعة -شيخ ابن باز

 ] اهميت اينترنت در دعوت44[

آيـا بـه كـارگيري آن در امـر     يكي از وسايل ارتباط جمعي است. ، شبكه اينترنت س:
كنند؟ جزاك اهللا خيـر. لطفـاً    در استفاده ازآن كوتاهي مي، دعوت جايز است؟ چرا طالب

 راهنمايي بفرماييد؟
بيـان خـوبي هـاي ديـن و     ، دعوت الي اهللا فرض كفايه است كه شامل نشر علـم  ج:

م و بيـان داليـل احكـا   ، تشـويق بركارهـاي نيـك   ، توضيح حالل و حـرام ، احكام شرعي
عذاب و امثال اين ها كـه سـبب آگـاهي    ، ثواب، بيان وعده و وعيد، چگونگي داللت آن
 شود.   مسلمانان از دين مي

 نتيجه ي دعوت و نشر علم اين است كه جـاهالن از حقـوق اهللا بـر خـود و حقـوق     
شوند. سبب بازگشت به سوي اهللا و توبه به درگاه او تعالي  مسلمانان بر يكديگر آگاه مي

خوبيهاي اسالم معرفي شده ، شود. در دعوت ها و امور خالف شرع مي بدعت، ناهاناز گ
شـود. و در   آشكار مـي ،  اند  و حقيقتش براي كساني كه آن را به صورت نادرست شناخته

 شوند. نتيجه به اسالم متمايل مي
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استفاده ي از آن بر ، اي كه استفاده از آن در دعوت ممكن باشد بدون شك هر وسيله 
، نوشـتن كتـاب و مقالـه   ، در سـخنراني  مسلمانان الزم است. درگذشـته وسـايل دعـوت   

 هاي علمي و وسايلي از اين قبيل منحصر بوده است.   حلقه، مناظره

﴿ كه فرموده: تعالىجهت اطاعت امر اهللا                  

            ﴾ :۱۲۵[النحل[ 

مردمان را با سخنان استوار و به جـا و انـدرزهاي نيكـو و زيبـا بـه راه      » اي پيغمبر««
  »پروردگارت فرا خوان

، تلويزيـون ، امكـان اسـتفاده از وسـايل زيـادي همچـون راديـو      ، ولي در ايـن عصـر  
، د. از جملـه ي ايـن وسـايل   نويسي در مجالت مناسب وجود دار مقاله، هاي علمي نشريه

شبكه ي جهاني اينترنت است كه امروزه سراسر دنيـا را در برگرفتـه اسـت لـذا علمـا و      
، سـخنان سـودمند و نصـيحتهاي سـالم    ، دعوتگران بايد از اين وسيله براي نشر مقـاالت 

قصد فراگيري علوم و بكـارگيري آن را دارنـد از   ، استفاده كنند. تا كساني كه با نيت خير
 كشورها امكان دارد. ي همهمند شوند؛ زيرا استفاده از اينترنت در  بهره آن

گـزاران و گنـاه كـاران رهـا      بدعت، فاسقان، مسيحيان، پس نبايد آن را براي يهوديان 
شبهات و گمراهي هايشان را گسترش دهند و بـدين وسـيله مخاطبـان را    ، كنيم تا افكار

هاي آشكار و پوشيده غرق كنند و بر عكس  نهفريب دهند و در كفر و بدعت و گناه و فت
موحدان و مخلصان استفاده كنند به طور قطع عرصه بر گمراهان ، علما اگر از اين وسيله

اند مخاطبان حق طلب و جويندگان علـم و  تو ميود و با مقاالت سودمند خود ش ميتنگ 
 مند سازند. عمل را بهره

  24/7/1420 -از گفتار و امالي شيخ ابن جبرين

 هاي گروهي ] شرايط استفاده از رسانه45[
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خودداريِ برخي از دعوتگران از همكاري با وسايل ارتبـاط گروهـي را چگونـه     س:
ممكن است اين خأل را پركرده و راه ارتباط و ايجاد كانالي بـين   كنيد؟ چگونه تفسير مي

 دعوتگران و اين وسايل را بوجود آورد؟
به خاطر گرفتاريهاي زندگي يـا بـه علـت كـم بـود       اي از علما يا بدون شك عده ج:
دارد و يا داليلي ديگـر كـه مـد نظـر      كه او را از دعوت باز مي، يا به دليل بيماري، علمي

كنند و قطعاً در اشتباه هستند. گويا خود را شايسته ي اين  است در اين مورد كوتاهي مي
 دانند يا عذرهايي از اين قبيل! مي دانند يا اين كه قيام ديگران را به دعوت كافي كار نمي

اما توصيه ي من به طالب و دانشجويان اين است: كه از امر دعوت غفلـت نكننـد و   
د بـه آن  خـو  مـي نگويند اين كار ديگران است. بلكه به انـدازه ي توانـايي شخصـي و عل   

دهنـد تـا   بپردازند. خود را از افراد ناتوان نپندارند و راه دعوت را با علـم و دليـل ادامـه    
 زماني كه از دين آگاهي دارند خود را كوچك نشمارند.

بنابراين مشاركت در اين كار با استفاده از تمام وسـايل ارتبـاط جمعـي و... واجـب      
است. نبايد آن را كار ديگران بپندارند. چرا كه اگر همگـان از زيـر بـار مسـئوليت شـانه      

شوند و جاهالن و اشرار به حال  ميدعوتگران كم ، شود خالي كنند كار دعوت تعطيل مي
 خود باقي مي مانند. و ترك دعوت اشتباه بزرگي است. 

اهللا را ترك نكنند. خواه در جمعـي   دعوت الي بر علما واجب است هر جا كه هستند 
فرصت پيش بيايد جوينده ي علم  هرگاه...لذا  ماشين يا كشتي، قطار، باشند يا در هواپيما

كند. چون با اين كار  و از اين فرصت براي دعوت و ارشاد استفاده آن را غنيمت بشمارد 
 رسد. به پاداش بزرگي مي

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                           

      ﴾ :۳۳[فصلت[  

كنـد و عمـل    مـي  از كسي كه دعوت بـه سـوي اهللا  گفتارتر است    وچه كسي خوش«
 .  »يد: من از مسلمانانمگو ميدهد و  صالح انجام مي
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به اين معنا كـه سـخني برتـر از سـخن دعـوتگر وجـود       ، انكاري است، اين استفهام 
 ندارد. اين فايده ي بزرگ و گذرگاه وسيعي براي دعوتگران است.  

هصلَّى رسول اهللا  ـرِ [فرمايـد:   مـي ه وسلَّم علَيه وآل اللـَّ ثْـلُ أَجْ لَـهُ مِ ٍ فَ ـريْ ـىلَ خَ لَّ عَ ـنْ دَ مَ

لِهِ  اعِ  )1166F1(]فَ

هر كس به كار خيري راهنمايي كند. پاداشش با پاداش انجـام دهنـده آن كـار برابـر     (
 است).  

هپيامبرصلَّى  انَ [ فرمايد: ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ  كَ دً ا إِىلَ هُ عَ نْ دَ ـنْ مَ هُ مِ ــلَ ثْـلُ الْ رِ مِ أَجْ

يْئًا مْ شَ هِ ورِ نْ أُجُ لِكَ مِ صُ ذَ نْقُ هُ الَ يَ بِعَ نْ تَ ورِ مَ   )1167F2(]أُجُ

هر كس به سوي هدايت دعوت دهد. پاداشش مساوي با پاداش هـدايت شـدگاني   ( 
 اند در حالي كه از مزد آنان كاسته نخواهد شد).   است كه از او پيروي كرده

هى آنگاه كه پيامبرصلَّ  ،علـي رضـي اهللا عنـه را بـه خيبـر فرسـتاد      وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

وَ [ فرمود: يَ  اللَّـهِ فَ ْدِ َنْ هيَ مِ  اللَّـهُ ألَ ْـرُ الـنَّعَ ونَ لَكَ محُ كُ نْ أَنْ يَ ٌ لَكَ مِ ريْ الً خَ جُ بـه اهللا  ( )1168F3(]بِكَ رَ

 مو بهتر است).  شتران سرخبرايت از ، ا هدايت كندي تو يك نفر ر اگر اهللا بوسيله، سوگند
لذا شايسته نيست كه عالم در اين كار خير كوتاهي كند يا به ايـن دليـل كـه ديگـران     
هستند از آن غفلت ورزد. بلكه بر علما واجب است در اين كار مشاركت نماينـد. و هـر   

، اعم از كـافر و مسـلمان  ، جا كه هستند با تمام وجود تالش كنند. زيرا همه ي مردم دنيا
نياز به دعوت دارند. با دعوت سطح آگاهي مسلمان بيشتر گـردد و شـايد كـافر هـم بـه      

 هدايت و مسلمان شود. تعالىلطف اهللا 
 ) 266-5/265( مجموعه فتاوي ومقاالت متنوعة -شيخ ابن باز

 ] اولويت بندي در دعوت46[

                                                            
 )1893مسلم  ( -1
 )2674مسلم  ( -2
 )2406)  مسلم (3009بخاري  ( -3
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 شروع كند؟، چگونه و با چه الفاظي دعوت را، دعوتگر هنگام دعوت س:

اهللا بايد بر مبـاني   دعوت دهد. دعوت الي، خواهد به سوي اهللا مي كننده  ا سؤالگوي ج:
مالمـت و  ، حكمت و همراه با گفتار پسنديده و نرم خويي باشد. دعوتگر از برخورد تند

هصلَّى سرزنش پرهيز كند. توجه به اولويتها در امر دعوت الزم است؛ زيرا رسول اهللا   اللـَّ
 هآلو هلَيعو لَّمكرد.   نمايندگان خود را به اين كار توصيه ميس 

ةِ أَنْ الَ [ فرمود:، وقتي معاذ بن جبل رضي اهللا عنه را به يمن فرستاد ادَ هَ مْ إِىلَ شَ هُ عُ ادْ فَ

هَ إِالَّ  ـهُ إِلَ ولُ  اللَّ سُ أَينِّ رَ مْ أَنَّ اللَّـهِ وَ هُ لِمْ أَعْ لِكَ فَ وا لِذَ مْ أَطَاعُ إِنْ هُ ْسَ  اللَّـهَ ؛ فَ مْ مخَ يْهِ لَ َضَ عَ افْرتَ

مْ أَنَّ  هُ لِمْ أَعْ لِكَ فَ وا لِذَ مْ أَطَاعُ إِنْ هُ ؛ فَ يْلَةٍ لَ مٍ وَ وْ لِّ يَ اتٍ يفِ كُ لَوَ ةً  اللَّـهَ صَ قَ دَ مْ صَ يْهِ لَ َضَ عَ افْرتَ

مْ  ائِهِ رَ قَ دُّ يفِ فُ َ مْ فَرتُ نِيَائِهِ نْ أَغْ ذُ مِ خَ  )1169F1(]تُؤْ

دعوت كن؛ اگر پذيرفتنـد آنـان را از   ، اهللا محمد رسول، اال اهللا  را به گفتن ال اله ها آن(
مسئله ي اداي زكات را ، گانه در شبانه روز آگاه كن؛ اگر آن را قبول كردند  نمازهاي پنج

 تقسيم كن).  ، و زكات را از ثروتمندان بگير و بين فقرا، به اطالع شان برسان
در هر مكان مناسب به امر  ،در فرصتهاي مناسب، پس دعوتگر بايد با رعايت اولويتها

و گـاهي   در خانه ي دعوتگر مناسـب اسـت  ، صحبت و دعوت، پردازد. گاهي دعوت مي
بهتر است دعوتگر به خانه مدعو برود و سخن گويد و شايسته است دعـوتگر در وقـت   

 داند. چگونه دعوت دهد.   مناسب دعوت دهد و مسلمان هوشيار در شرايط مختلف مي
 )155/2، 156( )ـ5( تاب الدعوة ـشيخ ابن عثيمين ـ ك

 ند ديگران را دعوت دهددا مي] بر دعوتگر واجب است آنچه را كه از دين 47[

آيا دعوت بر هر مرد و زن مسلمان واجب است يـا دعـوت مخصـوص علمـا و      س:
 طالب است؟

                                                            
 )19) ـ مسلم  (1458بخاري  ( -1
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كند كـه دعـوتگر    فرقي نمي، بر پايه ي علم و آگاهي باشد انسانوقتي كه دعوت  ج:
دهـد   سواد باشد. ولي به آنچه كه دعوت مي ور يا طلبه اي مستعد يا فردي بيعالمي مشه

 بايد به آن علم يقيني داشته باشد.  

هصلَّى رسول اهللا  ـةً [ فرمايـد:  مـي وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ ـوْ آيَ لَ ي وَ نـِّ ـوا عَ لِّغُ از مـن  ( )1170F1(]بَ

 برسانيد. اگر چه يك آيه باشد).  
گر داراي علم زيـادي باشـد. امـا الزم اسـت بـه آنچـه دعـوت        شرط نيست كه دعوت

دهد علم داشته باشد. اگر دعوتگر بر پايه ي ناآگاهي و يا بر مبناي احساس و سـليقه   مي
 چنين دعوتي جايز نيست.، دعوت دهد

گيـري   شود برخـي از دعـوتگران ناآگـاه بـه دليـل سـخت       مشاهده مي چرا كه گاهي 
، واجب معرفي كرده يا برخي چيزهاي غير واجب را واجببعضي مباحات را ، اي سليقه

اند كه مسئله ي بسيار خطرناكي اسـت. زيـرا تحـريم امـور حـالل شـريعت        معرفي كرده
 همانند: حالل كردن محرمات الهي است.

طرف مقابـل  ، گيرد به طور مثال وقتي فردي بر ديگران حالل بودن چيزي را ايراد مي 
حالل را حرام ( اين دو مسئله را تعالىكند. در حالي كه اهللا  ر مينيز حرام بودن آن را انكا

 كردن و حرام را حالل كردن) مساوي قرار داده است.

﴿ :فرمايد مي تعالىاهللا                      

                        

        ﴾ :۱۱۷ – ۱۱۶[النحل[  

شود نگوييد: اين حالل است و آن حرام تـا   به خاطر دروغي كه بر زبانتان جاري مي«
بندند رستگار نخواهد شـد. و آنـان    اهللا دروغ مي بر اهللا افترا ببنديد. به يقين كساني كه به

آخـرت) عـذاب دردنـاكي در    ( شـود) و در  كه در دنيا نصيبشان مـي ( را بهره كمي است
 .  »انتظار آنان است

                                                            
 ) 3461بخاري ( -1
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 )158-2/159( -)56( -الدعوة شيخ ابن عثيمين ـ كتاب

 ] دادن قرآن به غير مسلمان48[

انم قـرآن را در اختيـارش قـرار    تـو  مياگر فردي نصراني از من قرآن بخواهد آيا  س:
 دهم؟ 
اني قرآن را برايش تالوت كني و او را بـه سـوي   تو ميخير! اين كار را نكن ولي  ج:

 اهللا دعوت دهي و برايش دعا كني.

﴿ فرمايد: اهللا مي                   

                  ﴾ :۶[التوبة[  

را بشـنود.   اهللا به او پناه ده تا سخنان، و اگر يكي از مشركان از تو پناهندگي بخواهد«
 .»سپس او را به محل امنش برسان. چرا كه آنان گروهي ناآگاهند

هصلَّى از رسول اهللا  رَ بِ [ روايت است:وسلَّم يه وآله علَ اللـَّ افَ سَ ى أَنْ يُ نْهَ انَ يَ ـكَ آنِ إِىلَ الْ رْ قُ

ضِ  ـأَرْ هُ الْ نَالَ ةَ أَنْ يَ َافَ ؛ خمَ وِّ دُ ـعَ وُّ الْ دُ    )1171F1(]عَ

هپيامبرصلَّى « از مسافرت به سرزمين كفر با همـراه داشـتن قـرآن    وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
 » بيم آن كه قرآن به دست دشمن بيفتد. فرمود: از نهي مي

اين آيات و احاديث داللت بر اين دارد كه قرآن به كافر داده نشود. مبادا به آن اهانت 
انند مسايل دين را به او آموزش داده و تو ميكند. يا آن را بازيچه قرار دهد. اما مسلمانان 

كـرده و بـرايش دعـا كننـد. اگـر      او را تعليم دهند و برايش قرآن بخوانند و او را توجيه 
، قرآن را در اختيارش قرار دهند. اگر اميد اسـالم آوردن در كـافري هسـت   ، مسلمان شد

 به او ايرادي ندارد.، هاي قرآن حديث و ترجمه، دادن كتابهاي تفسير
 )373-6/372( -مجموعه فتاوي و مقاالت متنوعة -شيخ ابن باز

 ] سخنراني در جشنها و مناسبتها49[

                                                            
 )1869) با همين معنا مسلم  (2990بخاري  ( -1
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 پـيش  سياحتي و يـا مهمانيهـا فرصـتي   ، در برخي مراسم و مجالس ديد و بازديد س:
در  آيد كه دعوتگران مرد و زن سخناني الهي و نصيحت گونه ايراد كنند. جـزاهم اهللا!  مي

وينـد: رسـول اهللا   گ ميكنند كه اين كار بدعت است و  اي اعتراض مي چنين شرايطي عده
هصلَّى  در اين گونه مراسم سخنراني نكرده اسـت. روش صـحيح را   وسلَّم  علَيه وآله اللـَّ

 برايمان بيان فرماييد. اهللا شما را حفظ كند.  
مكـان  ، گفتن سخنان حاوي نصيحت و راهنمايي ايرادي نـدارد. ايـن اجتماعـات    ج:

بـر حـذر داشـتن از    ، مناسبي براي اين گونه سخنان است. چرا كه باعث آگاهي جاهالن
شود. به طور كلـي در    خير مي تشويق به عبادت و مسابقه دركارهاي، ف شرعمسايل خال

ماننـد:  ، اعم از سـخنان مفيـد و حـرام و ناجـايز    ، ودش ميسخناني گفته  اين گونه مراسم
متوجه كردن اهل مجلس به ذكر  غيبت و سخن چيني و... وقتي وضعيت اين گونه است

تا اهل مجلس به كـار حـرام   ، وت بهتر استاز سك، علم و مسايل ديني ،قرآن اهللا وآيات
 مشغول نشوند.  

هصلَّى مجالس رسول اهللا  آمـوزش علـم و   ، هميشه با قرائت قرآنوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
و علماي سلف به همين صـورت   مجالس صحابه م اسالمي همراه بوده است.تعالىبيان 

، تفسـير ، احكـام  ت كه از آنان در مـورد شده است. دليل آن كثرت رواياتي اس تشكيل مي
ي   ايـن روايـات را در خطبـه     پند و ارشاد به جا مانده است و بديهي است كـه همـه ي  

 اي مخصوص ياد نگرفته اند.   عيد يا مدرسه، جمعه
اهللا و وعظ و ارشاد داشته  واقعيت بيانگر آن است كه آنان در مجالس خود دعوت الي

مجلس در مسجد يا بازار يا منزل و يا سفر و... باشد و اين  اند. حال فرقي نداشت كه آن
ـه دليل آشكاري است كه پيامبرصلَّى  ه    اللـَّ آلـو ه لَيـع  لَّم سـو صـحابه رضـي اهللا عـنهم    و

انـد و همچنـين تـا پايـان      كـرده  غيبت و سخن چينـي و... نمـي  ، قيل و قال مجالس خود
 لم سودمند و عمل صالح همراه بوده است.  بلكه مجالس شان با ع ،مجلس ساكت نبودند

 .هـ 27/7/1421ابن جبرين ـ   فتوا با امضاي شيخ



 

 

 

 

 :فصل دوم
 امر به معروف ونهي ازمنكر



 
 ] مراحل تغيير منكر50[

آيا مي توان منكر را با دست منع كرد؟ چه كسي منكر را با دست منع كند؟ لطفاً  س:
 با دليل بيان فرماييد.

امر بـه معـروف و نهـي از منكـر را ذكـر كـرده       ، الله در صفات مؤمناناهللا جلَّ ج ج:
 است.

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                       

             ﴾ :۷۱[التوبة[  

امر به معـروف و نهـي از منكـر    ، يار و ياور) يكديگرند( يول ايمان با مردان و زنان«
 .»كنند مي

 ﴿ فرمايد: اهللا مي                      

   ﴾۱۰۴مران: [آل ع[  

 .»معروف ونهي از منكر كنندجمعي دعوت به نيكي و امر به ، بايد از ميان شما«

  ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                    

   ﴾ :۱۱۰[آل عمران[ 

چه اين كه) امـر بـه   ( آفريده شديده ايد. ها انسانشما بهترين امتي بوديد كه به سود «
 .  »كنيد از منكر مي معروف و نهي

 دارد.  ، آيات در اين مورد بسيارند كه داللت بر اهميت موضوع و نياز اجتماع به آن

تَطِعْ [ در حديث صحيح روايت است. سْ ْ يَ إِنْ ملَ هِ فَ هُ بِيَدِ ْ ريِّ يُغَ لْ ا فَ رً نْكَ مْ مُ نْكُ أَ مِ نْ رَ مَ

لِ  ذَ بِهِ وَ لْ بِقَ تَطِعْ فَ سْ ْ يَ إِنْ ملَ انِهِ فَ بِلِسَ فُ فَ عَ ـكَ أَضْ نِ الْ   ]إِيامَ

بـا دسـت آن را تغييـر دهـد. اگـر      ، هركس از شما كار ناپسـندي را مشـاهده كـرد   ( 
تصميم) بر تغيير آن منكر بگيرد ( با زبانش تغيير دهد و اگر نتوانست در قلبش، نتوانست

(ترين درجه ي ايمان است). و اين ضعيف، و آن را ناپسند بداند
1172F
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وظيفه ي كساني است كه توانايي آن را دارند. ماننـد: حاكمـان و   تغيير منكر با دست 
، هيأت امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر و كسـاني كـه دادگسـتري        ، مسئوالن حكومتي

اش  فرمانداري و قضاوت در حيطه اختياراتشان است. البته هر فردي در خانواده و طايفـه 
 نمايد.  اين اختيار را دارد و بايد انجام وظيفه ، تا حد ممكن

منجر بـه  ، اقدام به تغيير منكر نمايد، يا اگر با دست، اما كسي كه اين توانايي را ندارد
با دست اقدام نكند بلكه با زبـان بـاز دارد و او را همـين كـافي     ، شود فتنه و درگيري مي

 است تا با برخورد عملي باعث انجام منكر بدتري نشود. اين عين گفتار علما است.  
، ايـن كـار جـايز نيسـت    ، ي تغيير منكر با زبان بگويد: برادرم! از اهللا بترسدر مرحله 

او ، با الفاظي زيبا و روشـي پسـنديده  ، ترك اين كار واجب است؛ و سخناني از اين قبيل
 را منع كند.  

انكار قلبي است در اين صورت با قلبش از آن بيزاري جويـد و  ، بعد از انكار با زبان 
دهنـدگان آن خـود داري كنـد و ايـن انكـار        و از همنشيني با انجام اظهار كراهيت نمايد

 قلبي است.
 )122-121( ص -36ش -مجلة البحوث -شيخ ابن باز

 ] تغيير منكر با قلب51[

 چگونه است؟  ، با قلب، تغيير منكر س:

بدين گونه كه از آن كار بيزاري جسته و همراه انجام دهندگان آن ننشيند چرا كه  ج:
دارد كه اهللا آنان را لعنت  اسرائيل مشابهت به بني، بدون بيزاري جستن، آنان نشستن با

﴿ كرده است:                   

                              

                ﴾ :۷۹ – ۷۸[املائدة[ 
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لعن شدند. اين بخاطر آن بود كه ، بن مريم بر زبان داود و عيسي، اسرائيل كافران بني«
دادند. يكديگر را نهـي   از اعمال زشتي كه انجام مي ها آننمودند.  گناه كردند و تجاوز مي

 .  »دادند چه بد كاري انجام مي كردند؛ نمي
 )74/5، 75( -متنوعة شيخ ابن باز مجموعة فتاوي ومقاالت

 ] وجوب رد منكر و روش آن52[

كنـيم. اهللا   دانشجويي هستم كه همراه دوستانم در خوابگاه دانشجويي زندگي مـي  س:
هاي برخي از  يمرا هدايت كرده است و ارتباطم با اهللا خوب است. ولي گناهان و نافرمان

غيبت و سخن چينـي...  ، دهد. گناهاني مانند: گوش دادن به موسيقي دوستانم مرا رنج مي
، ولي برخي مـرا بـه بـاد اسـتهزاءگرفته انـد و بـه عقـب مانـده         .ام را نصيحت كرده ها آن

 كنند. لطفاً راهنمايي ام كنيد. چه كار كنم؟ گير متهم مي وسخت
ر در حد توان و بـا روش پسـنديده اسـت. آيـات و     اعتراض به منك، وظيفه ي تو ج:

، احاديث مربوطه را در حد توان به آنان گوشزد كن و آنان را در گوش دادن به موسـيقي 
از آنان ، هنگام انجام منكر، انيتو ميغيبت و ساير حرفها و اعمال حرام همراهي نكن. تا 

 دوري كن تا به كار ديگري بپردازند.

 ﴿ فرمايد: اهللا مي                     

   ﴾ :۶۸[األنعام[  

كنند از آنـان روي بگـردان تـا بـه      استهزاء مي، هرگاه كساني را ديدي كه آيات ما را«
 .  »سخن ديگري بپردازند

عمـل و عيـب   ، ا منع كردي و از كار آنان دوري جستيهرگاه به اندازه ي توان آنان ر
 آنان به تو ضرر نخواهد رساند.  

﴿ فرمايد: اهللا مي                      

                   ﴾ :۱۰۵[املائدة[  
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، ايد! مراقب خود باشيد هنگامي كـه شـما هـدايت يافتيـد     اي كساني كه ايمان آورده«

رساند. بازگشت همه به سـوي اهللا   به شما ضرري نمي، اند گمراهي كساني كه گمراه شده
 .  »سازد آگاه مي، كرديد است؛ و شما را از آنچه عمل مي

مشخص كرده است كه گمراهان به مؤمنان تا زماني كه تابع حق  عالىتاهللا سبحانه و  
رسانند. و اين امتياز با اعتراض بر منكر و پايمردي در حـق و   ضرر نمي، و هدايت باشند

شود. به زودي اهللا برايت راه نجاتي قـرار خواهـد داد و اگـر بـه      دعوت به آن حاصل مي
خواهد شد. تو را بشارت ، براي آنان سودمند شاءاهللا نصيحت شما خاطر اهللا صبر كني. ان

بر خير بسيار و عاقبت نيكو باد! تا وقتي كه بر حق پايدار باشي و با منكر مخالفت كنـي  
 برخير هستي.

﴿ فرمايد: اهللا مي        ﴾ :از آن ، و عاقبت« ]۱۲۸[األعراف

 .»پرهيزگاران است

﴿ :فرمايد مي تعالىاهللا               ﴾ :كه ، صبر كن« ]۴۹[هود

 . »عاقبت از آن پرهيزگاران است

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                      

 ﴾ :۶۹[العنکبوت[  

قطعاً به راههاي خوب هدايت شان خـواهيم كـرد. و   ، ما جهاد كنند در راه و آنان كه(
 اهللا با نيكوكاران است).

، اهللا تو را به رضاي خود توفيق دهد و تو را صبر و استقامت ارزاني بخشد. خواهران
شـنونده ي   تعالىخانواده و دوستانت را به رضايت و محبت ذات پاكش توفيق دهد. او 

 كننده به راه راست است.نزديك و هدايت 
 )118 -117( ص -30مجلة البحوث ـ ش -شيخ ابن باز

 ] آداب اظهار نظر در مورد مردم و نصيحت آنان 53[
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ان كسـي را  تـو  ميآيا قضاوت در مورد مردم در همه حال جايز است؟ چه وقت  س:
 خبيث خطاب كرد؟، با الفاظي مانند

ورد ديگـران قضـاوت كنـد كـار     خـود را فرامـوش كنـد و در مـ     انسـان اين كـه   ج:
اي نيست. بلكه بهتر است عيوب خود را قبل از عيوب ديگران ببيند. ولـي اگـر    پسنديده

قاضـي  ، و امر به معروف و نهي از منكـر كنـد  ، مسلمان خود را خيرخواه برادرانش بداند
 مردم نيست بلكه خيرخواه آنان است.

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                       

   ﴾ :۱۰[احلجرات[  

 .  »پس در ميان برادران خود صلح و آشتي دهيد، برادر يكديگرند، قطعاً مؤمنان«

هصلَّى رسول اهللا  ـ[ فرمايد: ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ ؤْ الْ نِ كَ مُ مِ ؤْ نُ لِلْمُ ـمِ دُّ الْ شُ بُنْيَانِ يَ

ا ضً هُ بَعْ ضُ  )1173F1(] بَعْ

قسـمتهاي ديگـر را   ، مانند ساختمان است كه برخـي قسـمتها  ، مؤمن نسبت به مؤمن(
 كند).   محكم مي

﴿ د:فرماي مي تعالىاهللا                       ﴾

  ]۲[املائدة: 
و با يكديگر بر گناه و سـتم مـدد    و با يكديگر بر نيكوكاري و پرهيزگاري مدد كنيد«

 »مكنيد

هرسول اهللا صلَّى  : هللاَِِّ [ فرمايد: ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ ـالَ ؟ قَ ا: ملَِـنْ نـَ لْ . قُ ةُ يحَ ينُ النَّصِ الدِّ

ولِهِ  سُ لِرَ لِكِتَابِهِ وَ ةِ  وَ َئِمَّ ألِ ـوَ مْ الْ تِهِ امَّ عَ نيَ وَ لِمِ سْ  )1174F2(]مُ

كتاب و پيامبرش و ، دين خيرخواهي است. گفتيم براي چه كساني؟ فرمود: براي اهللا(
 ائمه ي مسلمين و عموم آنان).  

                                                            
 )2585)  مسلم  (2446بخاري  ( -1
 ) 55مسلم ( -2
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ه پيامبر صلَّى ِبَّ [ فرمايد: ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ تَّى حيُ مْ حَ كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ ِبُّ الَ يُ ا حيُ يهِ مَ َخِ ألِ

هِ  سِ  )1175F1(]لِنَفْ

بـراي  ، ندپسـند  مـي د هيچ يكي از شما مگر زماني كه آنچه براي خود شو ميمؤمن ن(
 مسلمان) خود نيز بپسندد.)  ( برادر

1176Fگاه به اصالح ديگران بپـردازد.  اول خود را اصالح نمايد وآن، واجب است انسانبر 

2 
جـويي و كـم    دوستي باشد. نه احساس عيباصالح ديگران بايد بر مبناي خيرخواهي و 

 بيني؛ چرا كه اسالم از اين مسئله منع كرده است.
اما اطالق لفظ خبيث يا امثال آن به ديگران در شـريعت بـراي هـيچ مسـلماني جـايز      
نيست كه به برادر مسلمانش اين الفاظ را نسبت دهد. مگر زماني كه فـرد مـورد خطـاب    

شناسـد الزم   بر هر كس كه او را مـي ، باشد. در اين حال به انحراف و بد انديشي مشهور
پرده از انحراف و خباثتش بر دارد تا مردم از خبـاثتش در  ، است براي حفظ مصالح ديني

امان باشند. اما گفتن اين كلمات جهت سرزنش روا نيسـت. زيـرا ايـن كـار تعـرض بـه       
ز بـه ديـدن و   بدون شك قضاوت در مورد مـردم نيـا  ، شخصيت است نه مصلحت ديني
 قضاوت كرد.، اثبات دارد و براساس گمان نبايد

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                    

                 ﴾ :۱۲[احلجرات[  

بپرهيزيـد. چـرا كـه بعضـي از      هـا  آنايد! از بسياري از گم ايمان آوردهاي كساني كه «
 .  »گناه است؛ و هرگز تجسس نكنيد. و هيچ يك از شما ديگري را غيبت نكند ها آنگم

﴿ فرمايد: در اين قضيه نبايد به گفتار فاسق اعتماد كرد. اهللا مي        

                                       ﴾

  ]۶[احلجرات: 
                                                            

 )45)  مسلم (13بخاري ( -1
 شود. نهي از منكر باز هم ساقط نمي و درصورت ناتواني در اصالح خود، امر به معروف و -2
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درباره آن ، ايد! اگر شخص فاسقي خبري براي شما بياورد اي كساني كه ايمان آورده«
از كـرده خـود پشـيمان     تحقيق كنيد. مبادا به گروهي از روي نـاداني آسـيب برسـانيد و   

 »شويد!
، قضاوت نكند، ي بد بپرهيزد و به مجرد گمانها آنلذا بر هر فرد الزم است كه از گم

و خبر را از هر كسي بدون تحقيق نپذيرد؛ بلكه در مورد مردم بـا علـم شـرعي قضـاوت     
اي از علوم شـرعي نـدارد قضـاوت در مـورد افعـال مـردم بـرايش روا         كند چنانچه بهره

اظهـار  ، بنابراين افراد حق ندارند در موضوعي كه از آن اطـالع و آگـاهي ندارنـد    نيست.
 نظر نمايند.  

﴿ فرمايد: اهللا مي                     

            ﴾ :۳۶[اإلسراء[  

چشـم و دل. همـه   ، چـرا كـه گـوش   ، پيروي مكن، آن چه به آن آگاهي نداريو از «
 .  »مسئولند

 ﴿ :دفرماي مي تعالىاهللا                    

                               

    ﴾ :۳۳[األعراف[ 

 حـرام كـرده اسـت؛ و   ، چه آشـكار باشـد چـه پنهـان    ، بگو: اهللا تنها اعمال زشت را«
، همچنين) گناه و ستم به ناحق را؛ و اين كه چيزي را كه اهللا دليلي بر آنان نـازل نكـرده  (

 .  »دانيد ؛ و اين كه به اهللا مطلبي نسبت دهيد كه نميشريك او قرار دهيد
اش حكم كند. بلكه بايـد   فردي كه آگاهي ندارد نبايد به مجرد گمان يا نظريه با سليقه

از چنين كاري خود داري كند چرا كه مسئله ي بسيار خطرناكي اسـت. كسـي در مـورد    
گنـاه آن بـه   ، ند كه دارا نيستمؤمني چيزي بگويد كه در او نباشد يا او را با صفتي ياد ك

 گردد. خودش بر مي
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هصلَّى رسول اهللا   ـلٍ [ فرمايد: ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ ـهُ بِأَهْ ـيْسَ لَ ـيْئًا لَ ـنَ شَ عَ ـنْ لَ إِنَّـهُ مَ

يْهِ  لَ نَةُ عَ تْ اللَّعْ عَ جَ    )1177F1(]رَ

او بـر  لعنـت بـه خـود    ، هر كسي چيزي را لعنت كند كـه شايسـته ي لعنـت نباشـد    (
   گردد). مي

كافر يا الفاظ ناپسندي ، خبيث، بر مسلمان روا نيست برادرش را با كلماتي مثل فاسق
 خطاب كند.، از اين قبيل

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                     ﴾

 ]۱۱[احلجرات: 
سند يكديگر را ياد نكنيد. بسيار بد است كه بر كسـي پـس از   و با الفاظ زشت و ناپ«

 .  »ايمان نام كفر آميز بگذاريد
الزم است مسلمان خود را از اين موارد حفاظت نمايد وآن قدر علم و بصـيرت فـرا   

ديگران باشد. مسلمان بايد  گيرد كه بتواند اول نفس خود را مهار نمايد و سپس راهنماي
 پايداري و آينده نگر باشد و از عجله بپرهيزد.، طمأنينه، داراي آرامش

 ) 170-2/168( -7 -الدعوة كتاب -شيخ فوزان

 ] قواعد رد منكر در مسايل اختالفي54[

به شـدت بـه كسـي ديگـر     ، اي اختالفي بين علما يكي از برادران در مورد مسئله س:
زيرا در اين  اعتراض كرد. آن فرد مورد اعتراض در جواب گفت: اعتراض تو بي جاست.

مسئله نظريات مختلف مطرح است. قاعده ي كلي در اين موضوع چيست؟ آيا اعتـراض  
نكردن در مسايل اختالفي صحيح است؟ حكم كسي كه در مسايل اختالفي بـر ديگـران   

 چيست؟  ، كند اعتراض مي

                                                            
) از حديث ابـودرداء و آلبـاني آن   4905ابوداود ( ،عباس ) از حديث ابن1978) . ترمذي (4908ابوداود ( -1

 )4102)،  (4099را صحيح دانسته است، صحيح ابوداود  (
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اي است كه درآن نص صريح يـا دليلـي كـه يكـي از دو      مسئله ي اختالفي مسئله ج:
در ، وجود نداشته باشد و محل اجتهـاد اسـت و بـين ائمـه مشـهور     ، جيج دهدقول را تر

مورد آن اختالف وجود داشته و از مسايل فرعي باشد. در اين مورد بـر هـيچ مجتهـدي    
يـك پهلـو   ( تـورك ، قرائت خلف امـام ، اهللا اعتراض وارد نيست. مانند بلند خواندن بسم

وجـوب  ، تعـداد تكبيـرات جنـازه   ، وعبستن دستها بعـد از ركـ  ، نشستن) در قعده ي دوم
وجوب فديه بـر محـرِم   ، شكستن روزه با حجامت، ها زكات در عسل و سبزيجات وميوه

 در صورت كوتاه كردن مو يا استفاده از عطر در حال فراموشي و مسايلي از اين قبيل.
يـا مخـالف نـص باشـد. بـر تـاركش       ، ضعيف اي مسئلهاما اگراختالف در خصوص  

 اه دليل وارد است. مانند بلند كردن دست هنگام رفتن به ركوع و بلند شدناعتراض همر
، بلند گفتن آمين در نمازهاي جهري، اعتدال در ركوع و سجده و هنگام بلند شدن، از آن

هصلَّى درود بر رسول اهللا  وجوب سـالم بـراي خـروج از    ، در تشهدوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
 .و مانند آن، نماز
اثبـات صـفات   ، اما اگر اختالف در عقايد باشد. مانند: صفت علو و استواء بـراي اهللا  

طعن بـر صـحابه صـفت    ، تكفير با گناه طغيان بر ائمه، بندگان خلق افعال ، فعليه براي اهللا
خـارج كـردن   ، همسـر و فرزنـدانش  ، رضي اهللا عنهغلو در مورد علي، تعالىبداء براي اهللا 

و مسـايلي  ، نماز در قبرسـتان ، ساختن بنا بر قبرها، انكار كرامات، يماناعمال از تعريف ا
ائمـه بـر گفتـار سـلف      ي همهزيرا ، بر مخالف به شدت اعتراض وارد است، از اين قبيل

صالح و پيشكسوتان نيكو سيرت اتفاق نظر دارنـد و اخـتالف بعـد از ائمـه و از جانـب      
 و اهللا اعلم.، مبتدعان پديد آمده است

 ) 297-296( جبرين ـ الؤلؤالمكين ص بنشيخ ا

 ] حكم ترك امر به معروف و نهي از منكر با وجود توانايي55[

، دهـد  با وجود توانايي ترك مـي ، امر به معروف ونهي از منكر را، حكم كسي كه س:
 چيست؟
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و اهللا و پيامبرش را نافرماني كرده است. و بيم ، چنين فردي ايمانش ضعيف است ج:
 قلبي به عذاب الهي گرفتار شود. كه دير يا زود به بيماريهايآن مي رود 

﴿ :فرمايد اهللا مي                    

                          

                  ﴾ :۷۹ – ۷۸[املائدة[ 

اين بخاطر آن بود كـه  ، بن مريم لعن شدند بر زبان داود و عيسي، اسرائيل كافران بني«
دادند. يكـديگر را منـع    از اعمال زشتي كه انجام مي ها آننمودند  گناه كردند و تجاوز مي

 .  »دادند بدكاري انجام ميكردند؛ چه  نمي

هصلَّى رسول اهللا  مْ [ فرمايد: در حديث صحيحي ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ ـنْكُ أَ مِ نْ رَ مَ

هِ  هُ بِيَدِ ْ ريِّ يُغَ لْ ا فَ رً نْكَ انِهِ ، مُ بِلِسَ تَطِعْ فَ سْ ْ يَ إِنْ ملَ بِهِ ، فَ لْ بِقَ تَطِعْ فَ سْ ْ يَ إِنْ ملَ فُ ، فَ عَ لِكَ أَضْ ذَ نِ ـالْ وَ  )1178F1(]إِيامَ

اگـر  ، بـا دسـتش آن را تغييـر دهـد    ، هر كس از شما كار ناپسندي را مشـاهده كـرد  (
 ترين درجه ي ايمان است). و اين ضعيف، و اگر نتوانست با قلبش، با زبانش، نتوانست

هپيامبرصلَّى  ا [ فرمايـد:  ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ أَوْ ا رَ اسَ إِذَ ــإِنَّ النـَّ وهُ مُ الْ نْكِـرُ لَـمْ يُ رَ فَ نْكَ

مْ  هُ مَّ عُ كَ أَنْ يَ شَ ابِهِ  اللَّـهُ أَوْ قَ  )1179F2(]بِعِ

رود كـه   بـيم آن مـي  ، هرگاه مردم كار ناپسندي را ديدند و بـه آن اعتـراض نكردنـد   (
 آنان را در بر گيرد).  ي همهعذاب اهللا 

اداي ايـن  خواهيم كـه مسـلمانان را بـراي     احاديث در اين موضوع بسيارند. از اهللا مي
 توفيق دهد.  ، دپسند ميواجب آن گونه كه 

 ) 169( ص 37مجلة البحوث. ش/ -شيخ ابن باز

                                                            
 )49مسلم  ( -1
را صحيح دانسته اسـت، ابـن ماجـه    ) و آن 3057، 2168ترمذي ( –) 4338ـ ابوداود (،)7،9، 1/2احمد  ( -2

 )305) وابن حبان (4005(
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 ﴿ ] معناي آيه:56[                ﴾ 

گيري؟ يا چرا  اگر به برخي از مردم گفته شود: چرا جلوي اين كار ناپسند را نمي س:

﴿: فرمايد يد: اهللا ميگو ميداري؟  سند باز نميخانواده ي خود را از اين كار ناپ    

                ﴾ :اي « ]۱۰۵[املائدة

ايد. گمراهي كساني  ايد! مراقب خود باشيد! اگر شما هدايت يافته كساني كه ايمان آورده
 . جواب شما براي چنين افرادي چيست؟ »به شما زياني نرساند، اند دهكه گمراه ش

اين آيه از آيات محكمات است و منسوخ هم نشده است ايـن افـراد در فهـم آن     ج:
، امر به معروف و نهي از منكـر را بـه انـدازه ي تـوان    ، دچاراشتباه شده اند.چون هدايت

از شـمار هـدايت يافتگـان نيسـت و      ود. و اگر فردي اين وظيفه را ترك كند.ش ميشامل 
آن بـر  ميبيم عذاب عمو، هرگاه كار ناپسندي در قومي شايع شود و كسي از آن منع نكند

 رود. قوم مي
 )33( عثمين ـ ألفاظ و مفاهيم في ميزان الشريعة ـ ص ابن شيخ 

 دده مي] ترك نهي از منكر به اين دليل كه خودش آن منكر را انجام 57[

م در جواب اين سئوال: كه چرا جلوي اين كار ناپسند را برخي از مرد س:
دهم و با استناد به  يند: چگونه منع كنم در حالي كه خودم انجامش ميگو ميگيري؟  نمي

﴿ رمايد:ف مي تعالىاين آيه كه اهللا             ﴾ :۴۴[البقرة[ 

 . »نماييد اما خودتان را فراموش مي، كنيد ي دعوت ميمردم را به نيكآيا «
هايش در آتش آويزان است) و از ايـن امـر مهـم شـانه      كه روده( و نيز حديث مردي

 ند. در پاسخ چه بگوييم؟  كن ميخالي 
 به دوچيز امر شده است: انسان ج:

 ترك كارهاي ناپسند -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1524 
  

 ي آن دهنده اعتراض بر انجام -2
گردد. و آن  عمل به دومي از او ساقط نمي، به اولي را نداشتهرگاه توانايي عمل 

دهد و  سرزنشي كه در مفهوم آيه است به اين دليل است كه مردم را به نيكي دستور مي

﴿ دهد نه به سبب دستور به نيكي. به همين جهت فرمود: خودش آن را انجام نمي  

    ﴾ :بريد ه نميآيا از عقل بهر« ]۴۴[البقرة«. 

ديگران را به نيكي دستور دهد و خودش انجام ندهد؟ اين  انسانآيا عاقالنه است كه 
خالف عقل است همان طور كه مخالف شريعت نيز هست. لذا نهي به دليـل دسـتور بـه    

 نيكي نيست. بلكه به دليل جمع بين دستور به نيكي و ترك انجام آن است.
اين چنـين فـردي) را   (، روز قيامت( صورت است.آنچه در حديث آمده نيز به همين 

در آتش مي ريزد و او هماننـد  ، ند و در دوزخ مي اندازند. روده هايش به سرعتآور مي
وند شـ  ميدوزخيان اطراف او جمع ، رددگ ميبدور خود ، االغي كه آسياب را مي چرخاند

نهـي از منكـر    يند:فالني! تو را چه شده است مگر تـو مـا را امـر بـه معـروف و     گو ميو 
دم ولـي خـودم آن را انجـام    كـر  مـي بلي) شما را امر بـه معـروف   ( :ويدگ ميدي. كر مين
   )1180F1(.)دمدا ميشتم اما خودم آن را انجام دا ميدم و شما را از منكر باز دا مين

دانيم اگر امـر بـه معـروف و نهـي از      ولي نمي، اين حديث داللت بر عذاب فرد دارد
 كشيد. را انتظار ميكرد چه عذابي  منكر نمي

 )33ـ  32( شيخ ابن عثيمين الفاظ و مفاهيم في ميزان الشريعة ـ ص

 ] حكام معصوم نيستند.. اما نصيحت آنان اصول و آدابي دارد58[

الحمدهللا مسلمان و پيرو سلف صالح هستيد وطبـق  ، شما و علماي اين سرزمين :1س
هفرموده ي رسول اهللا صلَّى  همواره حكام و مسئوالن امر را نصيحت وسلَّم له علَيه وآ اللـَّ

كسـي را پـاك و بـي عيـب      تعـالى در حالي كه هـيچ كـس را در پيشـگاه اهللا     –يد كن مي
كنيـد و برخـي    گيرند كه چرا شما علناً با حكام مخالفـت نمـي   اي ايراد مي نيم. عدهدا مين

                                                            
 ) به همين معنا.2989) و مسلم  (7098 ،3267بخاري  ( -1
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شار هستيد. لطفـاً توضـيح   يند: شما از طرف دولت تحت فگو ميشما را معذور دانسته و 
 دهيد؟
بدون شك حاكمان نيز مانند افراد بشر معصوم نيستند و نصـيحت شـان واجـب     :1ج

شود. ايـن بـدتر از    غيبت محسوب مي، جويي از آنان در مجالس و منابر است؛ ولي عيب
انگيـزي و اخـتالف    دهند؛ زيرا اين كار باعث فتنـه  كار ناپسندي است كه حكام انجام مي

گذارد. لذا بهتر اسـت كـه نصـيحت آنـان از راههـاي       د و بر دعوت تأثير منفي ميشو مي
 مصلحت آميز صورت گيرد نه علني.

تهمتـي  ، كننـد  ترسند و نصيحت شان نمي اما اين كه علماي اين سرزمين از حكام مي
شود: تـا شـرايط    مي زده، بويژه جوانان، است كه براي فاصله انداختن بين علما و جامعه

، تخم شرارت براي فاسدان فراهم شود. زيرا اگرمردم نسبت به علما بد گمان شـوند  بذر
اعتماد به آنان از بين مي رود و فرصت سمپاشي وتبليغات منفـي بـراي دشـمنان فـراهم     

 ود.ش مي
مطرح كرده  آن را در اين سرزمين ، به نظر بنده اين مكر و حيله اي است كه بيگانگان

 ي واجب است كه با آن مبارزه كند.  بر هر مسلمان اند. لذا
 )17-1/16( شيخ فوزان ـ اإلجابات المهمة في المشاكل المدلهمة.

﴿: آيه، : برخي از جوانان2س           ﴾ :گونه را اين  ]۵۴[املائدة

م كنند كه اينان همان كساني هستند كه اشتباه حكام را بر منبر و در جمع مراس تأويل مي
كنند و اين جوانان امر به معروف ونهي از منكر را در  گوشزد مي، و همچنين روي نوار

دانند. توجيه اين جوانان ـ اهللا هدايتشان كند ـ و معناي اين آيه و  همين مورد منحصر مي
 چيست؟، كنند حكم كساني كه اشتباه حكام را بر مال مي

﴿ :فرمايد مي تعالى: اهللا 2ج                    
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                           ﴾ :املائدة]

۵۴[  
ايد هر كس از شما از آيين خود باز گردد. اهللا گروهـي را   اي كساني كه ايمان آورده«

و ، را دوست دارد و آنان نيز او را دوست دارند.در برابر مؤمنان متواضع ها آنآورد كه  مي
كنند و از سرزنش هـيچ   در راه اهللا جهاد مي ها آنرومندند در برابر كافران سر سخت و ني

 .»مالمت گري هراس ندارند
كه حـق را بگوينـد و در راه اهللا جهـاد كننـد. بـراي       شود اين آيه كساني را شامل مي

رضاي اهللا امر به معروف ونهي از منكر كنند. به خاطر مردم و يا ترس از آنـان دسـت از   
 كار نكشند.

﴿ :فرمايد اهللا متفاوت است. اهللا مي صيحت و دعوت اليولي مسئله ي ن      

                      ﴾ :۱۲۵[النحل[  

به راه پروردگارت دعوت نمـا! و بـا آنـان بـا روشـي كـه       ، با حكمت و اندرز نيكو«
 .»استدالل ومناظره كن، است نيكوتر

 ﴿ هنگام فرستادن موسي و هارون عليه السالم نزد فرعون فرمود: تعالىاهللا   

             ﴾ :۴۴[طه[  

   »بترسد از اهللا][شايد متذكر شود يا ، با او به نرمي سخن بگوييد«

هصلَّى ه رسول اهللا خطاب ب تعالىاهللا  ﴿ فرمايد: ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ       

                      ﴾ :۱۵۹[آل عمران[ 

از  به [بركت] رحمت الهي با آنان [مردم] نرم شدي و اگر خشن و سنگدل بودي«
 .»شدند اطرافت پراكنده مي

اي باشد كه پيام به آنان برسد. بدون اين كه اين مسـئله   نصيحت حاكمان بايد به شيوه
باعث نفرت توده ي مـردم و افـراد سـاده لـوح     ، ه و مشهور شود كه در نتيجهشد ميعمو
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شـيوه ي درسـت   ، اهد حاكم را امر به معروف و نهي از منكر كنـد خو ميشود. كسي كه 
ن كار اين است كه موضوع را در خلوت بـا حـاكم در ميـان بگـذارد و او را ارشـاد و      اي

مسـايل را بـراي حـاكم    ، راهنمايي كند. يا بوسيله ي نامه يا تلفن؛ البتـه بـا نرمـي و ادب   
 روشن سازد.

ايـن  ، اما اين كه بر منبر يا اجتماعات عمـومي در نقـد حكـام سـخنراني ايـراد كنـد       
(هرت طلبي است.نصيحت نيست؛ بلكه ش

1181F

انگيزي و پاشيدن تخم دشـمني   و نوعي فتنه )1
بين مردم و حكام است كه ضررهاي بسياري را به دنبـال دارد. گـاهي بـه همـين سـبب      

ها و منكـرات بيشـتري را در    كنند كه بدي فعاليت علما و دعوتگران را محدود مي، حكام
 پي دارد.

را ديـدي و در جمـع آن را بـازگو     اي يا كار خـالف شـرعي   نكته، اگر در فرد عادي 
 اين كار رسوايي است نه نصيحت.، كردي

هصلَّى رسول اهللا  هُ [ فرمايد: ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ َ رتَ لِامً سَ سْ َ مُ رتَ نْ سَ يَا  اللَّـهُ مَ نْ يفِ الدُّ

ـوَ  ةِ الْ رَ  )1182F2(]آخِ

 پوشاند).   ب او را ميهر كس عيب مسلماني را بپوشاند اهللا در دنيا و آخرت عيو(
هصلَّى رسول اهللا  هرگاه خواست كسي را متوجه كند با نـام او   ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

امٍ [كرد؛ بلكه مي فرمود:  را ياد نمي وَ الُ أَقْ ا بَ ا مَ ذَ ا وَ كَ ذَ لُونَ كَ عَ فْ بعضـي اقـوام را چـه    ( )1183F3(]يَ

 كنند).   شده كه چنين و چنان مي
شـود   ضررش بيش از منافع آن است. چه بسا موجب اصالح نمي، بردن افرادنام  زيرا
 برد. بلكه افراد يا جماعت بيشتري را نيز در گناه فرو مي، كه هيچ

                                                            
اشاره به خطر تشهير، از عبدالعزيز بن باز است كه در يـك جـا مـي گويـد: عيـوب حاكمـان را در منبـر         -1

عبدالسـالم آل عبـدالكريم ـ    از » الحكـام  ملـة معـا «نگـا:   8/210گفتن روش علماي سلف نيست. فتاوي 
 به بعد. 39ص

 )2699مسلم  ( -2
 )2356،-1401) مسلم (456،-750-،2735،-6101،-7301بخاري  ( -3
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شيوه ي نصيحت مشخص است. كساني كه به اين كار مشـغول انـد بايـد از علـم و      

ه ي كـار را مـد   نتيجـ ، آگاهي و درك بااليي برخوردار باشند تا مصالح را تشخيص دهند
(االسالم: نظر داشته باشند و دور انديشي داشته باشند. به قول شيخ 

1184F

چه بسا بازداشتن از  )1
غير شـرعي و  ، تبديل به منكري ديگر باشد. اين زماني است كه روش منع منكر، منكري

فسـاد   خود منكري اسـت كـه منجـر بـه    ، غير منطقي باشد. زيرا همين روش غير شرعي
انتقـام جـويي و   ، شـهرت طلبـي  ، هايي كـه نامشـان رسـوايي    بسا نصيحتو چه  شود مي
 اي غير شرعي انجام شود. البته اين وقتي است كه با شيوه، گري است فتنه

 آوري از عمربن عبدالرحمن العمر جمع18ـ  16شيخ فوزان ـ حوار مع عالم ص 

 ] ترك نصيحت از بيم ريا59[

ترسـم و پرهيـز    اي از ريـا مـي   به انـدازه زني چنين اظهار نظر كرده است كه من  س:
توانم ديگران را نصيحت كنم و از كارهـاي ناپسـندي همچـون غيبـت و      كنم كه نمي مي

 بيم دارم كه دچار ريا شوم و مردم گمـان كننـد كـه مـن بـه     ، چيني آنان را باز دارم سخن
ردم يم: ايـن هـا مـ   گـو  ميبه همين جهت با خودم ، خودخواهي و خودنمايي مبتال هستم

 آگاهي هستند و احتياجي به نصيحت ندارند نظر شما در اين مورد چيست؟
اهللا و امـر بـه    اين حيله اي شيطاني است كه بوسيله ي آن مردم را از دعـوت الـي   ج:

آورد كه اين كار خـود   دارد. شيطان اين گمان را بوجود مي معروف و نهي از منكر باز مي
هـا توجـه نكـن و     د بود. خواهرم: به اين وسوسهنمايي است و يا تصور مردم اين خواه

خواهران و برادران مسلمانت را نصيحت كن. هرگاه از آنان در انجام واجبـات كوتـاهي   
چينـي و   سـخن ، بـه كـار حرامـي ماننـد غيبـت      هـا  آنمشاهده كردي يا متوجه شدي كه 

را پيشـه  صـداقت و اخـالص   ، در ارتباط بـا اهللا ، از ريا نترس، حجابي مشغول هستند بي
، زيـرا اهللا از نيـت  ، هـاي شـيطان را تـرك كـن     حيله و وسوسـه ، بشارت به خير بده، كن

 خيرخواهي و اخالص قلبت آگاه است.

                                                            
 ) 3/4) و اعالم الموقعين  (28/126نگا: مجموع الفتاوي  ( -1
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د؛ ولي بر زن و مـرد مسـلمان روا   باش ميو از محرّمات ، ريا شرك است، بدون شك 
را ترك كند. اهللا و امر به معروف ونهي از منكر  دعوت الي، نيست به بهانه ي ترس از ريا

بايد از اين كار پرهيز شود و در ميان زنان و مردان به دعوت بپردازد. مـرد و زن در امـر   
 به معروف و نهي از منكر برابرند.

﴿ فرمايد: اهللا مي                       

                           

               ﴾ :۷۱[التوبة[  

ولي و دوست يكديگرند؛ امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر      ، مردان و زنان با ايمان«
پردازنـد؛ و اهللا و رسـولش را اطاعـت     دارنـد؛ و زكـات را مـي    نند؛ نماز را بر پا مـي ك مي
 .  »دهد؛ اهللا توانا و حكيم است كنند؛ بزودي اهللا آنان را مورد رحمت خويش قرار مي مي

 )172ـ 171( ـ ص 37شماره ، شيخ ابن باز ـ مجلة البحوث

 و نهي از منكر ترك شود نبايد امر به معروف، ] به خاطر ناراحت شدن مخالف60[

شوند و ما  برخي اشخاص ناراحت مي، كنيم چيني و غيبت منع مي وقتي از سخن س:
بر ما گناهي است؟ حتي اگر پدر و مادرمان باشد؟ آيا  دهند. آيا به اين سبب را دشنام مي

 اين كار را ادامه دهيم يا خير؟ 
 ست.امر به معروف و نهي از منكر از مهم ترين فرايض ا ج:

﴿ :فرمايد اهللا مي                       

        ﴾ :۷۱[التوبة[ 

. اهللا در »كنند مردان و زنان مؤمن ولي و دوست يكديگرند؛ امر به ونهي از منكر مي«
 امر به معروف و نهي از منكر است.، د كه از صفات واجب مؤمنانده مياين آيه توضيح 

  ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                    

       ﴾:۱۱۰ [آل عمران[ 



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1530 
  
ايد.[چه اين كه] امر به معروف ونهي از منكر  شده شما بهترين امتي بوديد كه آفريده«

 . »كنيد؛ و به اهللا ايمان داريد مي

هصلَّى رسول اهللا  هُ [ فرمايد: ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ ْ ـريِّ يُغَ لْ ا فَ ـرً نْكَ مْ مُ نْكُ أَ مِ نْ رَ هِ ، مَ بِيَـدِ

انِهِ  بِلِسَ تَطِعْ فَ سْ ْ يَ إِنْ ملَ سْ ، فَ ْ يَ إِنْ ملَ فُ فَ عَ لِكَ أَضْ ذَ ؛ وَ بِهِ لْ بِقَ ـتَطِعْ فَ نِ الْ  )1185F1(]إِيامَ

هر كس از شما كـار ناپسـندي مشـاهده كـرد. آن را بـا دسـتش تغييـر دهـد. اگـر          ( 
 ترين درجه ي ايمان است). نتوانست. با زبانش؛ و اگر نتوانست با قلبش و اين ضعيف

آيـات و  ، آن و سـرزنش تـاركين  ، در مورد وجوب امر به معـروف و نهـي از منكـر    
امر بـه معـروف ونهـي از    ، احاديث زيادي آمده است. پس بر شما مردان و زنان مسلمان

اگر چه ديگران ناراحت شوند. اگر شما را دشنام دادنـد بـا اقتـدا بـه     ، منكر واجب است
 پيامبران و پيروانشان صبر كنيد. 

هصلَّى خطاب به رسول اهللا  تعالىاهللا  ﴿ فرمايد: ميوسلَّم  علَيه وآله اللـَّ      

           ﴾ :۳۵[األحقاف[  

 .  »آن گونه كه پپامبران اولوالعزم صبركردند، صبر كن«

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا           ﴾ :۴۶[األنفال[  

 . »كنيد كه اهللا با استقامت كنندگان استصبر و استقامت «

﴿ د:كن مينصحيت لقمان را به فرزندش چنين بازگو  تعالىاهللا           

                              ﴾

  ]۱۷ن: [لقما
پسرم! نماز را بر پا دار و امر به معروف و نهي از منكر كن. و در برابر مصـايبي كـه   «

 .  »رسد. شكيبا باش. كه اين از كارهاي مهم است به تو مي
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و سپس با اقامه ي امر به معروف ، بدون شك سالمت و پايداري اجتماع از جانب اهللا
 بـه  هم گسيختگي اجتماع و گرفتار شـدن  ونهي از منكر است. بزرگترين دليل فساد و از

 عذاب عمومي ترك امر به معروف و نهي از منكر است.

هصلَّى از رسول اهللا   ا [ ثابت اسـت كـه فرمـود:   وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ أَوْ ا رَ اسَ إِذَ إِنَّ النـَّ

ـ مْ الْ هُ مَّ عُ كَ أَنْ يَ شَ وهُ أَوْ نْكِرُ لَمْ يُ رَ فَ نْكَ ابِهِ بِ  اللَّـهُ مُ قَ  )1186F1(]عِ

رود كه بـه عـذاب    بيم آن مي، كار ناپسند را ببيند و اعتراضي ننمايند، گاه كه مردم آن(
 رفتار شوند).گ ميعمو

 اهللا بندگانش را از عمل به روش كفار بني اسرائيل منع كرده است.

﴿ رمايد:ف ميهللا                    

                          

                  ﴾ :۷۹ – ۷۸[املائدة[  

نفـرين شـدند. ايـن بـه      مريم لعـن و  بن  به زبان داود و عيسي ، كافران بني اسرائيل«
دادنـد   از اعمال زشتي كه انجام مي ها آننمودند.  خاطر آن بود كه گناه كردند و تجاوز مي

 .»دادند كردند چه بدكاري انجام مي يكديگر را منع نمي
خواهيم كه همه ي مسلمانان اعم از حكام و غيرحكام را به انجام وظيفـه ي   از اهللا مي

كر به بهترين شكل توفيق دهد و اوضاع آنان را سـر و سـامان   امر به معروف و نهي از من
 بخشد و از خشم و غضب خود در امان دارد.

 )204 -203( ص -فتاوي المرأة -باز شيخ ابن

    ] بهترين شيوه براي امر به معروف و نهي از منكر61[

 معروف و نهي از منكر چيست؟ بهترين روش براي امربه  س:
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امر به معروف و نهي از منكر الزم اسـت كـه آداب شـرعي را     بر مأموران ويژه ي ج:
نرمخو باشند و از خشونت بپر هيزنـد   رعايت كرده و در كارشان اخالص داشته باشند و

نرمي و ماليمت كه اخالق دعوتگران است مزين كنند. مگر زماني كه بـراي   و خود را به
 ي باشد.و معاندان و دشمنان نياز به درشت مقابله با زورگويان

 ﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي                    

      ﴾ :۴۶[العنکبوت[  

مگـر كسـاني از   ، مجادله نكنيـد ، با اهل كتاب جز به روشي كه از همه نيكوتر است«
 .»آنان كه ستم كردند

هصلَّى و رسول اهللا  هُ [فرمايد:  ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ ْ ريِّ يُغَ لْ ا فَ رً نْكَ مْ مُ نْكُ أَ مِ نْ رَ هِ ، مَ بِيَـدِ

انِهِ  بِلِسَ تَطِعْ فَ سْ ْ يَ إِنْ ملَ فُ ، فَ عَ لِكَ أَضْ ذَ ؛ وَ بِهِ لْ بِقَ تَطِعْ فَ سْ ْ يَ إِنْ ملَ ـفَ نِ الْ  )1187F1(]إِيامَ

آن را بـا دسـتش تغييـر دهـد. اگـر      ، كـرد  هر كس از شما عمل ناپسندي را مشاهده(
 ترين درجه ي ايمان است).  نتوانست با زبانش. و اگر نتوانست با قلبش و اين ضعيف

، همان رفتار دعوتگران را دنبال كننـد ، منكر و دعوت به معروف اما ديگران براي منع 
، كـم تا حد توان بـا نرمـي و حكمـت جلـوي امـور ناپسـند را بگيرنـد و بـا داليـل مح         

 دهندگان آن را قانع كنند. تا به حق روي آورده و از باطل دست كشند. انجام

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا          ﴾ :پس آنقدر كه در توان « ]۱۶[التغابن

 .»داريد تقواي الهي پيشه كنيد

﴿ :فرمايد و اهللا مي                     

             ﴾ :۷۱[التوبة[ 

 .  »كنند ولي و دوست يكديگرند. امر به معروف و نهي از مي، مردان و زنان مومن«
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  ﴿ فرمايد: و مي                  

      ﴾ :۱۱۰[آل عمران[ 

چه اين كـه) امـر بـه معـروف و نهـي از      (  شما بهترين امتي بوديد كه آفريده شديد.«
 .  »كنيد و به اهللا ايمان داريد مي

د و تاركين امر به معروف و نهي از منكر را وعدة عذاب داده و به زبان داو تعالىاهللا 

﴿ رمايد:ف مي. اهللا عيسي عليه السالم آنان را لعنت كرده است       

                          

                            

    ﴾ :۷۹ – ۷۸[املائدة[ 

بن مريم لعن شدند. اين بخاطر آن بود كـه    بر زبان داود و عيسي اسرائيل بني كافران«
دادنـد يكـديگر را منـع     نمودند. از اعمال زشـتي كـه انجـام مـي     گناه كردند و تجاوز مي

 .»ددادن كردند. چه بدكاري انجام مي نمي
بسيار مهم بوده و مسئوليت سنگين اسـت؛ لـذا بـر مؤمنـاني كـه قـدرت       ، پس مسئله

علما و بزرگان مسلمين واجب اسـت كـه از منكـرات جلـوگيري     ، اعم از حاكمان، دارند
كنند و به خوبي ها تشويق نمايند. امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر بـه گـروه خاصـي         

ن كـار گماشـته شـوند و كارشـان ايـن      اي مخصوص به اي عده هرچند، اختصاص ندارد
كمـك كـرد و همـراه     ها آنشود. لذا بايد به  باز هم مسئوليت از ديگران ساقط نمي، باشد

 شان به اين امر پرداخت؛ تا خير و خوبي زياد شود و از بديها كاسته شود.
به خصوص اگر گروه ويژه در اين كار سهل انگاري كند و هـدف دعـوت بـرآورده     

از به افراد بيشتري باشد. در اين صورت امر به معروف و نهي از منكر بـر هـر   نشود و ني
كـار انجـام شـد و هـدف دعـوت      ، مسلمان توانمند واجب است. ولي اگر با گروه ويـژه 

چرا كه امر به معـروف  ، گردد برآورده شد وجوب آن از اهالي آن شهر يا منطقه ساقط مي
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كه اقامه ي امر بـه معـروف و نهـي از منكـر     از منكر فرض كفايه است و هنگامي  و نهي
 حكم آن براي ديگران سنت است.، بوسيله ي گروه ويژه يا غير آن انجام شود

ولي اگر غير از تو كسي ديگر توان تغيير منكر را ندارد مثالً شما در روستا يا قبيله يا  
كنـد   نكر نمـي كني كه غير از تو كسي ديگر امر به معروف و نهي از م اي زندگي مي محله

بنابراين امر به معـروف  ، يا فقط تو از وجود منكر مطلع هستي و توانايي منع آن را داري
غير از تو كسي ديگر هم براي اين كار باشد  هرگاهو نهي از منكر بر شما واجب است و 

شـود و   براي شما اين كار فرض كفايه است. هر كدامتان انجام دهيد از هر دو ساقط مـي 
 كند. هر دو نفر شما را گناهكار مي، ترك آن

بر همگان فرض كفايه اسـت. اگـر   ، خالصه ي مطلب: امر به معروف و نهي از منكر 
شود و دعـوت نيـز    از بقيه ساقط مي، شد گروهي به آن پرداختند كه هدف از آن برآورده 

اين گونه است. اگر همگان آن را ترك كنند گناهكارنـد و اگـر گروهـي دعـوت را برپـا      
نموده و از منكر منع كردند در حق ديگران سنت است. زيرا اين كار اشـتراك در خيـر و   

 تعاون بر نيكي و تقوا است.
 )4/240( باز: جواب سؤالي در مجموعه ي فتاوي و مقاالت متنوعة. شيخ ابن

 كنند هاي مهم براي كساني كه نهي از منكر مي ] توصيه62[

ز كارهاي ناپسند جلوگيري كنند ولي شـيوه ي  دوست دارند ا، عده اي از جوانان س:
توصيه ي شما براي آنان چيست؟ بهتـرين روش بـراي ايـن كـار كـدام      ، دانند آن را نمي

 است؟
توصيه ي بنده اين است كه پايدار باشـند و ابتـدا معـروف و منكـر را بـا داليـل        ج:

 شرعي بشناسند تا كارشان بر مبناي آگاهي باشد.  

 ﴿ د:فرماي مي تعالىاهللا                        

              ﴾ :١٠٨[يوسف[»اين راه من است. من ، بگو
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منزّه است اهللا! و  كنيم! همه مردم را به سوي اهللا دعوت مي، با بصيرت كامل، و پيروانم
  .»من از مشركان نيستم

هاي مناسب استفاده كنند تـا حرفشـان مـورد     توصيه ي ديگر اين كه: با نرمي از شيوه
 قبول واقع شود و نتايج مثبت كار بيش از نتايج منفي آن باشد.  

﴿ :فرمايد مي تعالىاهللا                          

     ﴾ :۱۲۵[النحل[  

به راه پروردگارت دعوت نمـا! و بـا آنـان بـه روشـي كـه       ، با حكمت و اندرز نيكو«
 »استدالل و مناظره كن، نيكوتر است

﴿ فرمايد: اهللا تبارك و تعالي مي                    

         ﴾ :۱۵۹[آل عمران[  

و اگـر خشـن و سـنگدل    ، مردم) نرم شـدي ( بركت) رحمت الهي در برابر آنان( به«
 .»شدند بودي از اطرافت پراكنده مي

هصلَّى رسول اهللا  مْ ا[ فرمايد: ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ ْرَ نْ حيُ مْ مَ ْرَ فْقَ حيُ ـلرِّ َ الْ ريْ    )1188F1(]خَ

 خوبيها محروم شده است).  ي همهاز ، هر كس از نرم خويي محروم شود( 

انَهُ [ فرمايد: و مي ءٍ إِالَّ زَ ْ ونُ يفِ يشَ فْقَ الَ يَكُ هُ ، إِنَّ الرِّ انَ ءٍ إِالَّ شَ ْ نْ يشَ عُ مِ نْزَ الَ يُ   )1189F2(]وَ

كند و در هر كاري نباشد آن را بـي   آسان گيري در هركاري باشد آن را ارزشمند مي(
 كند).   ارزش و بي كيفيت مي

از جمله چيزهايي كه براي دعوتگر و مـأمور امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر الزم       
اين است كه: خودش قبل از هر كسي به انجام نيكي روي آورد و از انجام بدي ، دباش مي

 پرهيز كند تا قابل سرزنش نباشد.  

                                                            
 )2592مسلم  (  -1
 )2594مسلم  ( -2



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1536 
  

 ﴿ فرمايد: اهللا مي                       

    ﴾ :۴۴[البقرة[  

نماييد؛ با اين كه شما  كنيد. اما خودتان را فراموش مي آيا مردم را به نيكي دعوت مي«
 .»انديشيد؟! خوانيد! آيا نمي كتاب را مي

﴿ فرمايد: و مي                         

            ﴾ :۳ – ۲[الصف[  

كنيـد؟! نـزد اهللا    كـه عمـل نمـي   ، ييدگو ميايد چرا چيزي  اي كساني كه ايمان آورده«
 .»كنيد! است كه سخني بگوييد كه عمل نميبسيار موجب خشم 

بنابراين ابتدا بايـد عمـل نمـود سـپس ديگـران را نصـيحت نمـود تـا ديگـران از او          
 كنند و از گفتار و كردارش بهره برند. الگوبرداري 

 )76-5/75( مجموعة فتاوي و مقاالت متنوعة، باز شيخ ابن

 ] حكم خريد از كسي كه چيزهاي حرام مي فروشد 63[

مجالت ، در محل زندگي من چند مركز تجاري است. برخي به فروش دخانيات س:
آيا خريد از مراكزي كه ، كنند اي چنين نمي اشتغال دارند و عده، هنري حاوي عكس زنان

بهتر است؟ و اگر چنين كنم برايم پاداشي نزد اهللا هست؟ آيا اين ، دخانيات نمي فروشند

﴿ عمل شامل آيه                       ﴾

 شود؟ مي ]۲[املائدة:
سود رساني به عاصيان و دعوتگران به فساد و شر و منكرات كه هدفشـان فسـاد    ج:

 جايز نيست.، كنند در زمين است و كساني كه مقدمات گناه را آماده مي
عكسـهاي مبتـذل و   ، مـواد مخـدر  ، شـراب ، دگان دخانيـات با فروشن، بر اين اساس 
را تحريـك   انسانكارند و غرايز  كنند و شر را در دلها مي انگيز كه به منكر تشويق مي فتنه
معامله نكنيد. زيرا خريد از آنان موجـب تقويـت مـالي و    ، كنند تا منجر به فحشا شود مي
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نمايد. و نيز باعث رشد  حله تشويق ميردد و ايشان را به معامله در آن مگ ميآنان   روحي
بايـد   د. يعني: پول دخانيات و عكسهاي مبتـذل. باش ميشود كه حرام  اي مي همان سرمايه

، فروشـند  خوار و كساني كه فقـط وسـايل مبـاح را مـي     حالل، از فروشندگان پاك طينت
فـروش  (، خريد كرد. با اين هدف كه به آنان كمك مالي كرده و به كارشان تشويق شوند

 مباحات و ترك حرام).
خانواده و دوستانتان را نيز تشويق بـه خريـد از فروشـندگان پرهيزگـار و درسـتكار       

كنيد؛ اگر چه مسير خانه تا فروشگاه زياد باشد. بر اين سـختي صـبركنيد و فروشـندگان    
اشياي حالل را تقويت نماييد. اگر چه مغازه هاي حرام فروشان نزديك تر بـوده و ارزان  

 تر بفروشند. 
، ي عاصي و اهل خالف خريد نكنيـد. اگـر افـراد معتـاد    ها انسانكنم از  نيز توصيه مي

متهم به فحشا و منكرات را ديدي طوري رفتار كن كه توبيخ شـده  ، نماز بي، ريش تراش
و احساس حقارت كنند. اين از معناي تعاون بر نيكي و تقوي و ترك تعـاون در گنـاه و   

 دشمني است.
 تار شيخ ابن جبرين ـ عضو اإلفتاء برئاسة إدارة البحوث العلمية و اإلفتاء ـ از گف

 ] معرفي مجرمان پس از نصيحت64[

يـا  ، ولـي بـه دليـل تـرس    ، شناسـد  برخي از عوامل پخش دخانيات را مي، فردي س:
تواند آنان را به مأموران معرفي كند. حال اگر آنان را معرفي كند  خويشاوندي با آنان نمي

حكمش چيست؟ آيا در راه اهللا شهيد محسوب ، بدين خاطر كتك بخورد يا كشته شود و
 شود؟   مي

الزم نيست مجرمان مطلع شوند كه چه كسـي گـزارش آنـان را داده اسـت.     ، اوالً ج:
، اش اعتمـاد نماينـد   كند. بلكه اگر بـه گفتـه   دهنده را فاش نمي نام خبر، سازمان اطالعات

 كنند. ماد نكنند به آن توجهي نميكنند و اگر اعت اقدام مي
ديگر كسي براي معرفي مجرمين و عاملين ، اگر قرار باشد اسم خبر دهنده فاش شود 
ي از آزار و اذيت جسـمي و زبـاني خـود بـيم دارد.     انسانرد. زيرا هر دا ميگام بر ن، منكر
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اگر اعتماد  ولي بر مسئوالن امر الزم است نام مخبر را فاش نكنند و همان گونه كه گفتيم
 بي توجهي كنند.، كردند اقدام كنند و اگر كه اعتماد نكردند

بدون شك اگر نام مخبر براي مجرمين فاش شود درصدد آزار جسمي يا زباني او بر  
ايماني قوي نباشد ترس باعـث  ، انسانآيند و اين به ضرر مخبر است و اگر در وجود  مي
ديگـر جـاي   ، . اما با مخفي ماندن نـام مخبـر  شود كه از وظيفه ي تبليغ دست بر دارد مي

نصـيحت آنـان واجـب اسـت. اگـر      ، نگراني و ترس نيسـت. قبـل از گـزارش مجـرمين    
ولي اگر به جرم خود ادامـه دادنـد معرفـي كردنشـان واجـب اسـت؛       ، بازگشتند چه بهتر

 خويشاوند باشد. هرچند
 )2( شيخ ابن عثيمين ـ اخبار الحسبة ش

 ري كه از روي فراموشي بخورد] اعتراض به روزه دا65[

واجـب   حكم كسي كه در رمضان به فراموشي بخورد يـا بياشـامد چيسـت؟ آيـا     س:
 است او را يادآوري كنند؟

اش درست است. ولي  روزه داري كه از روي فراموشي بخورد يا بياشامد روزه ج:
ي آب در ا هرگاه يادش آمد خوردن و آشاميدن را قطع كند و اگر لقمه اي غذا يا جرعه

آن را بيرون كند. دليل صحت آن حديثي است به روايت ابوهريره رضي اهللا ، دهان دارد

هصلَّى عنه است كه رسول اهللا  لَ أَوْ [ فرمود:وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ أَكَ ائِمٌ فَ وَ صَ هُ َ وَ نْ نَيسِ مَ

هُ  مَ إِنَّامَ أَطْعَ ؛ فَ هُ مَ وْ يُتِمَّ صَ لْ بَ فَ ِ اهُ  اللَّـهُ رشَ قَ سَ  )1190F1(]وَ

اش را ادامـه دهـد. زيـرا اهللا او را     روزه داري كه به فراموشي خورد يا نوشـيد. روزه (
 خورانده و نوشانده است). 

 شود.   شخص روزه دار در قبال فراموشي بازخواست نمي

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا               ﴾ :۲۸۶[البقرة[ 

   »ما را مؤاخذه نكن!، پروردگار! اگر ما فراموش كرديم يا خطا نموديم«
                                                            

 )1155) ـ مسلم (1933(بخاري  -1
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] و اهللا در جواب فرمود: لْتُ عَ دْ فَ (اجابت كردم).( [قَ
1191F

1( 

ولي اگر كسي روزه دار را در اين حال ديد بايد ياد آوري كند. زيرا اين از مضامين  

هصلَّى تغيير منكر است و رسول اهللا  ا [ فرمايد: ميوسلَّم وآله علَيه  اللـَّ رً نْكَ مْ مُ نْكُ أَ مِ نْ رَ مَ

هُ  ْ ريِّ يُغَ لْ انِهِ ، فَ بِلِسَ تَطِعْ فَ سْ ْ يَ إِنْ ملَ هِ فَ فُ ، بِيَدِ عَ لِكَ أَضْ ذَ ؛ وَ بِهِ لْ بِقَ تَطِعْ فَ سْ ْ يَ إِنْ ملَ ـفَ نِ الْ هركس ( )1192F2(]إِيامَ

اگر نتوانست با ، دهداز شما كار ناپسندي را مشاهده كرد آن را با دستش تغييرش 
 ترين درجه ي ايمان است).  و اين ضعيف، اگر نتوانست با قلبش، زبانش

بدون شك خوردن و نوشيدن روزه دار كار ناپسندي است؛ ولي در حالت فراموشـي  
كند هيج عذري در صورت يادآوري  بخشيده شده است و بر كسي كه اين را مشاهده مي

 د او را يادآوري كند و تذكر دهد تا روزه را نخورد).يعني باي( ماند. نكردن باقي نمي
 )164-1/163( )4( الدعوة شيخ ابن عثيمين ـ كتاب         

                                                            
 )126مسلم  ( -1
 )49مسلم  ( -2
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 فصل اول:
 معامالت



 

 ] نصيحتي براي فروشنده1[

بــراي عمــوم فروشــندگان چــه نصــيحتي داريــد؟ چــه خــوب اســت در مــورد  س:
 حرام مطالبي را بيان كنيد.كسب حالل و كسب 

ــه عمــوم فروشــندگان توصــيه   ج: ــيب ــن م ــه صــداقت ، م: از اهللا بترســندك در معامل
تـــا ، ويژگيهـــاي كـــاال را بگوينـــد و عيـــب آن را مشـــخص كننـــد، داشـــته باشـــند

 معامالتشان با بركت شود.  

ــبَّ [ فرمايــد: مــيوســلَّم علَيــه وآلــه  اللَّـــهصــلَّى رســول اهللا  ــنْ أَحَ ــنْ  مَ حَ عَ ــزَ حْ زَ أَنْ يُ

لَ  خَ دْ يُ ـالنَّارِ وَ نُ بِ الْ مِ ـؤْ ـوَ يُ هُ نِيَّتُـهُ وَ هِ مَ تـِ تَأْ لْ : فَ نَّةَ ــوَ  اللَّــهِ جَ مِ الْ ــيَوْ رِ الْ اسِ ، آخِ يَـأْتِ إِىلَ النـَّ لْ وَ

يْهِ  تَى إِلَ ؤْ ِبُّ أَنْ يُ ي حيُ ذِ  )1193F1(]الَّ

، خـل شـود  هر كسي كه دوست دارد از آتـش جهـنم نجـات يابـد و بـه بهشـت دا      (
اي  بايــد در حــالي بميــرد كــه بــه اهللا و روز قيامــت ايمــان دارد. و بــا مــردم بــه شــيوه 

 رفتار كند كه دوست دارد با او رفتار شود.)  

ـه صلَّى رسول اهللا  ه    اللـَّ آلـو ه لَيـع  لَّم سـِـبَّ [ فرمايـد:  مـي و تَّـى حيُ مْ حَ كُ ـدُ نُ أَحَ مِ ـؤْ الَ يُ

ِبُّ لِنَفْ  ا حيُ يهِ مَ َخِ هِ ألِ  )1194F2(]سِ

مســلمان) ( بـراي بـرادر  ، دپسـند  مــيمـؤمن كسـي اسـت كــه آن چـه بـراي خـود       ( 
 خود نيز بپسندد).  

ــا او معاملــه ، دوســت نــدارد ديگــران بــدون مشــخص كــردن عيــب كــاال  انســان ب
 پسندد براي ديگران مي پسندد؟!   كنند. حال چگونه چيزي را كه براي خود نمي

طلبــيم.  مســلمان هــدايت و خيرخــواهي را مــيبــراي خــود و بــرادران  تعــالىاز اهللا 
 »نبينا محمد اهللا علي و صلي«همانا او بسيار بخشنده و صاحب كرم است. 

 )23ـ  22( ص، عثيمين ـ أسئلة من بعض بائعي السيارات  شيخ ابن

                                                            
 )1844مسلم  ( -1
 )45) ـ مسلم (13بخاري  ( -2
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 شرط صحت معامله است، ] رضايت طرفين2[

 آيا معامله بدون رضايت طرفين جايز است؟   س:

 روا نيست. رضايت هر دو طرفمعامله بدون  ج:

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                           

         ﴾ :۲۹[النساء[  

ايـن  ايـد: امـوال يكـديگر را بـه باطـل نخوريـد؛ مگـر         اي كساني كـه ايمـان آورده  «
 .  »كه تجارتي با رضايت شما انجام گيرد

ماننـد فـروش اجناسـي    ، مگر زماني كه اين معاملـه بـا شـرايط قـانوني انجـام شـود      
 كه بنا به داليلي به دستور دادگاه گرو گذاشته شده اند.

 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، و باهللا التوفيق
 ) 13/30( افتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افت

 ] فسخ معامله به سبب فريب فروشنده3[

بــه يكــي از دوســتان ، را بفروشــد هــا آناهــد خو مــيفــردي دو ماشــين دارد و  س:
مشــتري پيــدا كنــد. دوســتش  هــا آنويــد: بــراي گ مــيو همكــاران مــورد اعتمــاد خــود 

ــي    ــه او معرف ــامالت ماشــين دارد ب ــه بنگــاه مع ــردي را ك ــيف ــ م ــك ، دكن بنگــاه دار ي
ريــال قيمــت گــذاري مــي كنــد. بعــد از   000/4ريــال و ديگــري را  000/5را ماشــين 

زنـد كـه بـه همـان قيمـت راضـي        صـاحب ماشـين بـه وي زنـگ مـي     ، رفتن بنگـاه دار 
امـا مـدتي بعـد مالـك ماشـين فـردي را مالقـات        ، يـرد گ مـي است. و معاملـه صـورت   

يــرد. گ مــيريــال مــي خــرد و پــول را تحويــل  000/7د كــه ماشــين اول را بــه كنــ مــي
هنگـام قيمـت گـذاري او را    ، حال كـه صـاحب ماشـين متوجـه شـده اسـت بنگـاه دار       

 حكم اين معامله چيست؟  ، فريب داده است
ــايين  ج: ــي پ ــب داده و قيمت ــر بنگــاه دار او را فري ــر از قيمــت اگ ــين ، واقعــي  ت تعي

اگـر چـه بـا نفـر     ، ماشـين را بـه ديگـري بفروشـد    ، كرده اسـت. فروشـنده اجـازه دارد   
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خيـار   -قرار گذاشته باشـد. فروشـنده در ايـن معاملـه ضـرر نمـوده و قـانون فقـه        اولي 
د بـه دليـل فريبكـاري مشـتري     دهـ  مـي در بـاب معـامالت بـه فروشـنده اجـازه       -الغبن

ــتري   ــن مش ــد. اي ــخ نماي ــه را فس ــرادر    ، معامل ــق ب ــاني در ح ــر و ج ــه گ ــردي حيل ف
  كه بايد توبه كند)( د.شو ميمسلمانش محسوب 

 2/9/1424 -شيخ ابن جبرين فتوا با امضاي

 ] حكم دروغ در خريد و فروش4[

ــين  س: ــندگان ماش ــي از فروش ــت دروغ ، برخ ــي راح ــيخيل ــداقت گو م ــد و ص ين
خورنــد.  ســوگند دروغ مــي، نــد. بــه خــاطر منــافع بيشــتركن مــيدر معاملــه را رعايــت ن

 نصيحت شما براي آنان چيست؟
بـا  ،  تعـالي بـاز گردنـد   ي من ايـن اسـت كـه توبـه كننـد و بـه سـوي اهللا        توصيه ج:

و نيكــي بــه ، را بــه نيكــي انســاناهللا و بنــدگانش رو راســت باشــند. چــرا كــه راســتي 
ــي  ــون م ــت رهنم ــان را از دروغ  بهش ــود. آن ــوگند و   ، ش ــراه س ــه هم ــاني ك ــويژه زم ب

 ريم.دا ميبر حذر  ،خوردن اموال مردم به باطل باشد

هصلَّى رسول اهللا  ـ[ فرمايد: ميم وسلَّعلَيه وآله  اللـَّ نيُ الْ ـيَمِ ةِ الْ لْعَ ةٌ لِلسِّ قَ نْفَ ةُ مَ اذِبَ ةٌ ، كَ قَ ْحَ ممَ

بِ  سْ  )1195F1(]لِلْكَ

 د). بر ميد؛ ولي خير و بركت آن را از بين شو ميباعث فروش كاال ، سوگند دروغ( 
هصلَّى رسول اهللا  ده و از فروش كاال با سوگند دروغ منع نمووسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

يَ [ فرمايد: مي قِ : لَ رٌ ا فَاجِ وَ فِيهَ هُ لِمٍ وَ سْ ئٍ مُ رِ الَ امْ َا مَ تَطِعَ هبِ قْ ٍ يَ ربْ نيٍ صَ مِ ىلَ يَ لَفَ عَ نْ حَ  اللَّـهَ مَ

بَانٌ  ضْ يْهِ غَ لَ وَ عَ هُ  )1196F2(]وَ

                                                            
) و لفـظ حـديث از   413-242-2/235و احمـد  ( » ... الحلـف « ) به لفـظ  1606) ـ مسلم (  2087بخاري  ( -1

 احمد است
 )138) مسلم (2669،2670بخاري ( -2
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گناهكـار اسـت و در حـالي بـا     ، هركس با سـوگند دروغ مـال مسـلماني را بگيـرد    (
 از او خشمگين است).  ىتعالشود كه اهللا  اهللا روبرو مي

 )18-17( أسئلة من بعض بائعي السيارات، ابن عثيمين  شيخ

 ] حكم خريد از غير مسلمان 5[

حكم عدم همكـاري بـين مسـلمانان چيسـت؟ بـه ايـن صـورت كـه از معاملـه           س:
بــا مســلمانان خــود داري كنــد و بــا كفــار معاملــه نمايــد. ايــن كــار حــالل اســت يــا   

 حرام؟
از مسـلمان و كـافر جـايز    ، وسـايل حـالل كـه مـورد نيـاز باشـد      خريد ، در اصل ج:
 است.  

ــلَّى رســول اهللا  صـــه ــه  اللَّ آلو ــه لَيع ــلَّم ســي  و ــان خريــد كــرده اســت. ول از يهودي
فروشـي و عرضـه     گـران ، كـاري  ترك معامله با مسـلمان بـدون داليلـي از قبيـل فريـب     

جيح آنـان بـر مسـلمانان حـرام     و رغبت بـه خريـد از كفـار و تـر    ، ي اجناس نامرغوب
دوسـتي بـا كفـار و رضـايت ازآنـان اسـت و موجـب كسـاد بـازار          ، است؛ زيرا اين كار

 ود.ش ميتجار مسلمين 
ــت     ــود داش ــلمان وج ــه ي مس ــته در معامل ــوارد گذش ــوردي از م ــر م ــا اگ اول ، ام

مـؤثر    بايد بـه او تـذكر دهـد تـا عيـب اجنـاس خـود را برطـرف كنـد. اگـر نصـيحت           
معاملــه بــا ديگــران را ، ولــي اگــر نصــيحت مــؤثر واقــع نشــد، يــد چــه بهتــرواقــع گرد

 ولو اين كه كافري با انصاف باشد.  ، ترجيح دهد
 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، و باهللا التوفيق

 )18-13( فتاوي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 يكايي و اسرائيليدرخصوص تحريم كاالهاي آمر، ] فتواي شيخ ابن جبرين6[

ــل و شــكنجه ي س: ــراداران فلســطيني در ســرزمين هــاي اشــغالي  ،موضــوع قت ، ب
اسـلحه و مهمـات خـود را بـا كمـك      ، بر كسي پوشـيده نيسـت. بـدون شـك اسـرائيل     
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ــه مــي  كنــد. وقتــي فــرد مســلمان ايــن رنــج و   دولتهــاي بزرگــي همچــون آمريكــا تهي
ــي  ــرادرانش را م ــذاب ب ــد. چــاره ع ــرا  بين ــا ب ــان و شكســت  اي جــز دع ــروزي آن ي پي

انديشـيده انـد و   ، جهـت كمـك بـه مسـلمانان    ، يابد. برخـي از غيرتمنـدان   دشمنان نمي
مصــمم هســتند كــه اســتفاده از كاالهــاي آمريكــايي و اســرائيلي را تحــريم كننــد. اگــر 

از كاالهـاي آنـان اسـتفاده نكنـد      ،مسلمان به قصد دشمني بـا آنـان و كسـاد تجارتشـان    
 اهد بود؟ نظر شما چيست؟آيا برايش اجر خو

، بــه مســلمانان ديگــر  بــر مســلمانان همكــاري در امــور خــدا پســندانه و كمــك ج:
واجـب اسـت. تـا بسـتر مناسـب بـراي پيـروزي مسـلمانان اظهـار          ، هر جـا كـه باشـند   

، بـر پـايي حـدود الهـي    ، اجـراي احكـام دينـي   ، عمل بـه دسـتورات اسـالم   ، شعاير دين
راهم شـود. مسـلمانان بـا تمـام تـوان و نيرويـي كـه        غلبه بر كفار و يهـود و نصـاري فـ   

 در اختيار دارند با دشمنان اهللا جهاد كنند.

ـه صلَّى رسول اهللا  ه    اللـَّ آلـو ه لَيـع  لَّم سـمْ [ رمايـد: ف مـي و الِكُ وَ أَمْ ـكِنيَ بـِ ِ وا املُرشْ ـدُ اهِ جَ

مْ وَ  كُ سِ أنْفُ ـوَ مْ الْ نَتِكُ  )1197F1(]سِ

 كين جهاد كنيد).با جان و مال و زبانتان با مشر(
بر مسلمان كمك بـه مجاهـدين در حـد تـوان و تـالش بـراي فـراهم كـردن بسـتر          

واجـب اسـت. همـان گونـه كـه جهـاد عليـه كفـار واجـب          ، تقويت اسالم و مسـلمانان 
است. فراهم نمودن موجبات ضعف كفـار نيـز واجـب اسـت. مـا اجـازه نـداريم كفـار         

ــد: نوي  ــايي مانن ــاييم و در كاره ــتخدام نم ــندگيرا اس ــي، س ــر ، حسابرس ــي و ه مهندس
بـه كـار گمـاريم. تـا اسـتفاده از امـوال مسـلمين و        ، كاري كـه در توانـايي آنـان اسـت    

 بر اي آنان مقدور نشود.، دشمني با مسلمانان  به كارگيري آن براي
ــان     ــد كاالهــاي آن ــرك كــرده و از خري ــار را ت ــا كف ــه ب الزم اســت مســلمان معامل

، و كاالهـاي زيـان آور  ، ماننـد ماشـين و لبـاس   ، ي مفيـد اعـم از كاالهـا  ، خوداري كننـد 
                                                            

) آن 2427(  81/ 2) حـاكم  3096) نساني (2504ابوداود ( –) 2431() دارمي  251، 153، 3/124احمد ( -1
 را صحيح دانسته و ذهبي با آن موافق است.
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تضـعيف و كسـاد بـازار    ، مانند دخانيات. هدف مسـلمان از ايـن كـار دشـمني بـا كفـار      
سـر   تجارت آنان باشد. چـون ايـن كـار باعـث ركـود اقتصـادي آنـان شـده و مايـه ي         

 د.  شو ميافكندگي و ذلت آنان 
 27/7/1421 -فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين

 ] باال بردن قيمت بدون قصد خريد7[

بــرم و هــدفي  قيمــت ماشــين را بــاال مــي، بــدون قصــد خريــد، گــاهي اوقــات س:
 لطفاً بفرماييد آيا اين كار جايز است؟ ، ديگر دارم

ارزان بـودن آن اسـت و همـين كـه     ، هدف مورد نظـرت چيسـت؟ اگـر هـدفت     ج:
، رد. ولـي اگـر هـدفت   كنـي ايـرادي نـدا    ديگـر ايـن كـار را نمـي    ، قيمت آن بـاال رفـت  

چـرا كـه   ، ايـن كـار حـرام اسـت    ، ضرر خريدار يـا سـود رسـاندن بـه فروشـنده اسـت      
ـه صلَّى رسول اهللا  ه    اللـَّ آلـو ه لَيـع  لَّم سـاز آن نهـي نمـوده و فرمـوده: وارد معاملـه ي     و

(كسي به قصد افزايش قيمت نشويد.
1198F

1( 
 )3، 2( أسئلة من بعض بائعي السيارات -شيخ ابن عثيمين

 ] مخفي كردن عيب كاال8[

ليســتي از عيــوب ماشــين را  ،شــود كــه دالّل در حــراج ماشــينها مالحظــه مــي س:
كنــد كــه واقعــي نيســتند و هــدفش پنهــان كــردن عيبهــاي اصــلي ماشــين   عرضــه مــي

اگـر چـه خـود فروشـنده هـم در      ، است. از طرفـي خريـدار هـم حـق پشـيماني نـدارد      
ســت عيـوب واقعــي ماشــين را بيـان كــنم؟ بــا   آيــا الزم ا، حـراج حضــور داشــته باشـد  

عيبهـاي ماشـين را بعـد از انجـام معاملـه و پرداخـت بيعانـه        ، توجه به ايـن كـه داللهـا   
  اند ماشـين را عيـب يـابي كنـد؛ بلكـه بـه او اجـازه ايـن        تو ميكنند كه خريدار ن بيان مي

ه هــاي فــروش ماشــين بــ دهنــد. در مــورد ايــن روش كــه در تمــام مزايــده كــار را نمــي
 فتوا دهيد؟، رود كار مي

                                                            
 )1413) و مسلم  (2140بخاري  ( -1
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، اگــر فروشــنده از عيــب ماشــين آگــاه اســت و بــا اظهــار عيبهــاي غيــر واقعــي  ج:
قصــد پنهــان كــردن آن را دارد. مرتكــب حــرام شــده اســت؛ زيــرا ايــن فريــب كــاري  

بـراي او گفـتن ايـن    ، است. در صـورتي كـه فروشـنده از عيبهـاي ماشـين آگـاه اسـت       
ــي اگــر   ،ماشــين همــين اســت( جملــه روا نيســت: ــدارم) ول ــه عيــبش كــاري ن مــن ب

ماشـين بـي اطـالع اسـت. بـه طـور مثـال ماشـين را خريـده و            فروشنده واقعاً از عيـب 
گفـتن ايـن جملـه ايـرادي نـدارد و      ، قصـد فـروش آن را دارد  ، قبل از اطـالع از عيـب  

 خريدار هم حق پشيماني و رجوع را ندارد.  
ــر  اگــر فروشــنده از عيــب  ــا هركــااليي خب ــه  ماشــين ي ــد آن را ب داشــته باشــد باي

شــرايطي روا نيســت. اگــر  پنهــان كــردن عيــب تحــت هــيچ، خريــدار برســاند اطــالع
عيــب كــاال را بــه خريــدار نگفــت. ، معاملــه تمــام شــد و فروشــنده بــا وجــود آگــاهي

ايـن حـق را شـرط نكـرده     ، اگـر چـه در معاملـه   ، خريدار حق پشـيماني و رجـوع دارد  
ــ  ــر فروشــنده از عي ــي اگ ــم حــين  باشــند. ول ــاال را ه ــوب ك ــاهي نداشــت و عي ب آگ

و مشـتري حـق رجـوع و بازگشـت     ، معاملـه جـايز اسـت   ، معامله به عهده نگرفته بـود 
 را ندارد.

 )22، 20( أسئلة من بعض بائعي السيارات -، شيخ ابن عثيمين

 ]حكم معامله روي معامله ي ديگران9[

اســت كــه  آيــا جــايز، اگــر كســي قصــد خريــد ماشــيني را از شخصــي داشــت س:
 بگويم من ماشين بهتري دارم بيا تا آن را به تو نشان دهم؟ 

لَّى  اين كـار جـايز نيسـت؛ زيـرا رسـول اهللا       ج: صـ ـه ه    اللـَّ آلـو ه لَيـع  لَّم سـاز ايـن  و
بــر قيمتــي كــه  و، عمــل نهــي نمــوده و فرمــوده كــه وارد معاملــه ي برادرتــان نشــويد

(طي نموده قيمت گذاري نكنيد.
1199F

1(   

                                                            
 ) 1412) مسلم  (2140بخاري  ( -1
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، اي رسـيده باشـند   در صورتي است كـه فروشـنده و خريـدار بـا هـم بـه نتيجـه       اين 
ولي اگر توافق و قيمت گذاري نكرده باشند؛ جـايز اسـت. امـا بـاز هـم اگـر ايـن كـار         

 نكند بهتر است.
 )20-19( اسئلة من بعض بائعي السيارات ـ ص، ابن عثيمين

 ] متفرق كردن خريداران به نفع خود10[

كـه قصـد فـروش ماشـيني را داشـت و مـردم اطـرافش بودنـد          مردي را ديدم س: 
پــس از شــنيدن قيمــت ، و از قيمــت ماشــين پرســيدم، از موضــوع اطــالع پيــدا كــردم

ارزد. هـدفم ايـن بـود كـه مـردم پراكنـده شـوند و ماشـين را          گفتم: به اين قيمـت نمـي  
بــا قيمــت كمتــري بخــرم در واقــع بــا ايــن كــار ارزش ماشــين را در چشــم خريــداران 

 در اين مورد چه نظري داريد؟  ، كم كردم
، ارزد ايـن كـه گفتـي بـه ايـن قيمـت نمـي       ، اين كار از چند جهـت حـرام اسـت    ج:

ظلـم كـردي و بـه موجـب هـر كـدام        و بـه خريـداران و صـاحب ماشـين    ، دروغ گفته
 توان گفت: اين كار حرام است. از اين موارد مي

 ) 16، 17( اسئلة من بعض بائعي السيارات ـ ص، ابن عثيمين

 شود)  كاالي فروخته شده پس گرفته نمي( ] حكم جمله ي11[

حكــم نوشــتن ايــن عبــارت چيســت؟ [كــاالي فروختــه شــده پــس گرفتــه و   س: 
، نويسـند  د] برخـي فروشـگاهها ايـن جملـه را روي فـاكتور خـود مـي       شـو  ميتعويض ن

 آيا از ديدگاه شرعي اين كار جايز است؟ لطفاً نظر خود را بيان كنيد.
بــه شــرط ، هيــأت فتــوا پــس از تحقيــق و بررســي پاســخ داد كــه فــروش كــاال :ج

جــايز نيســت؛ زيــرا ايــن شــرط بــه دليــل زيــان آور ، پــس نگــرفتن و عــوض نكــردن
بــودن و مشــكل ســاز بــودن بــراي مشــتري صــحيح نيســت. هــدف فروشــنده از ايــن  

وادار كـردن خريـدار بـه خريـد كـاالي معيـوب اسـت. ايـن شـرط فروشـنده را           ، شرط
كنـد؛ زيـرا اگـر در كـاال عيبـي باشـد فروشـنده         ز عيبي كه در كـاال اسـت تبرئـه نمـي    ا
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بايد آن را با كاالي سـالمي عـوض كنـد يـا تـاوان نقـص را بـه مشـتري بپـردازد. اگـر           
در كـاال نقصـي يــا عيبـي باشــد قسـمتي از پـول را فروشــنده بـه نــاحق گرفتـه اســت.        

ســالمت كــاال شــرط عرفــي دانــد.  شــرط عرفــي را ماننــد شــرط لفظــي مــي، شــريعت
 وجود عيب مخالف اين شرط است.، است

 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، و باهللا التوفيق
 )198-13/197( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ] حكم جوايز مراكز تجاري12[

 چيست؟  ، دهند حكم جوايزي كه مراكزي تجاري به مشتريان مي س:

 اما بعد:،  ذوالجالل را و درود بر رسول اهللا و آل و اصحابشسپاس اهللا ج:
ــا در جاهــاي ديگــر   اعــالن ، برخــي از مؤسســات و مراكــز تجــاري در روزنامــه ي
گيــرد. تــا مــردم را بــه خــاطر  كننــد كــه هــركس كــاالي آنــان را بخــرد جــايزه مــي مــي

را تشـويق   هـا  آنمنـد كننـد و يـا     دريافت جايزه به خريد از مركز تجـاري خـود عالقـه   
 احتياج ندارند.  به خريد چيزي كنند كه به آن

اسـت. ايـن    از آن جايي كه ايـن كـار نـوعي قمـار بـوده بـه حكـم شـريعت حـرام         
ود و سـببي اسـت بـراي فريـب     شـ  مـي كار منجـر بـه خـوردن امـوال مـردم بـه نـاحق        

با ايـن كـار بـازار معـامالتي كسـاني كـه بـدون ايـن نـوع          ، مردم و ترويج نادرست كاال
د. مـن معتقـدم كـه ايـن كـار حـرام اسـت از ايـن         شـو  مـي كسـاد  ، كنند قمار معامله مي

جهــت دوســت دارم خواننــدگان را آگــاه كــنم كــه ايــن كــار حــرام بــوده و جــايزه ي  
حاصل از آن نيز حرام است؛ زيـرا از قمـاري بـه دسـت آمـده اسـت كـه حـرام اسـت.          

 الزم است از اين گونه كارها پرهيز كنند. بر تاجران

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                           
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                             ﴾

  ]۳۰ – ۲۹[النساء: 
مگــر ايــن ، ايــد! امــوال يكــديگر را بــه باطــل نخوريــد كســاني كــه ايمــان آورده اي«

كــه تجــارتي بــا رضــايت شــما انجــام گيــرد. و خودكشــي نكنيــد. اهللا نســبت بــه شــما 
بـزودي  ، هـر كـس ايـن عمـل را از روي تجـاوز و سـتم انجـام دهـد         مهربان اسـت. و 

 .»او را در آتشي وارد خواهيم كرد؛ و اين كار براي اهللا آسان است
ــه اهللا آن را     ــار از معــامالت حــالل نيســت؛ بلكــه در حكــم قمــار اســت ك ــن ك اي

شـود. چنـين    حرام نموده. زيرا اين كـار موجـب تصـرف امـوال مـردم از راه باطـل مـي       
 كند.  اسباب كينه توزي و دشمني را بين مردم فراهم مي عملي

﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي                     

                             

                                

   ﴾ :۹۱ – ۹۰[املائدة[  

نـــوعي ( ازالمايـــد! شـــراب و قمـــار و بتهـــا و  اي كســـاني كـــه ايمـــان آورده«
دوري كنيـد تـا رسـتگار شـويد.      هـا  آناز ، آزمايي) پليد و از عمـل شـيطان اسـت    بخت

در ميـان شـما عـداوت و كينـه ايجـاد كنـد.        ،خواهد بوسـيله شـراب و قمـار    شيطان مي
 .»و شما را از ياد اهللا و نماز باز دارد آيا خودداري خواهيد كرد؟

ــي  ــالي م ــلم    از اهللا تع ــهء مس ــا و هم ــواهيم م ــودش و   خ ــايت خ ــه رض انان را ب
ــاه     ــر آنچــه خــالف شــريعت اســت در پن ــد و از ه ــايي كن ــان راهنم مصــلحت خودم
د و آلـه             خود حفـظ كنـد. كـه او بخشـنده و كـريم اسـت. وصـلي اهللا علـي نبينـا محمـ

 وصحبه.
 مجموعه فتاوي و مقاالت متنوعة -شيخ ابن باز

 )444-4/443(، و فتاواي اسالمي، )19/398(
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 ربا در معامالت قسطي[نسيه] ] صورتهاي13[

وقتـي كـه فـردي نيازمنـد بـه اسـباب       ، ود برخـي از شـركت هـا   شـ  ميمالحظه  س:
آيـد و شـركت آن كـاال را در اختيـار      منزل يـا ماشـين يـا منـزل مسـكوني نزدشـان مـي       

فروشـد   شركت جنس را تهيه كـرده و بـه صـورت قسـطي بـه فـرد نيازمنـد مـي        ، ندارد
مـا پـولش را   ، يـد: آن كـاال را بخـر   گو مـي د. يـا  كنـ  مـي فت و مبلغي را بعنوان سود دريا

كنـد و از مشـتري    فـاكتور پـول را پرداخـت مـي     براسـاس كنـيم. شـركت    پرداخت مـي 
 حكم اين كار چيست؟  ، كند پول را همراه با سودش دريافت مي

در  )%8( ريـال قـرض بگيـرد تـا آن را بـا سـود      000/100بدون ترديد كسـي كـه   ج:
درصـد سـود بـا طـوالني كـردن مـدت بيشـتر نشـود يـا بـه            -هر قسط پرداخـت كنـد  

در هـر دو صـورت در حكـم ربـاي نسـيه و ربـاي اضـافه اسـت.          -همان ميـزان باشـد  
شـود كـه بـا طـوالني شـدن مـدت سـود پرداختـي آن بيشـتر           البته ربا وقتي پليدتر مـي 

 شود و اين همان سود جاهليت است.

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                          

                      

         ﴾ :۱۳۲ – ۱۳۰[آل عمران[  

ــان آورده « ــه ايم ــاني ك ــد و از    اي كس ــر نخوري ــد براب ــا را چن ــد! رب ــت ( اي مخالف
فرمان) اهللا بپرهيزيد. تا رسـتگار شـويد. و از آتشـي بپرهيزيـد كـه بـراي كـافران آمـاده         

 .  »شده است. و از اهللا و پيامبر اطاعت كنيد تا مشمول رحمت شويد
كـر بـراي حـالل كـردن     حيلـه و م ، بديهي اسـت كـه حيلـه و مكـر در ايـن معاملـه      

حرام اهللا است. حيله و مكـر بـا ذاتـي كـه خيانـت چشـمها و آنچـه در دل هـا مخفـي          
بـا ايـن   ، دانـد. واضـح اسـت كـه فريـب كـاري در محرمـات الهـي         همـه را مـي  ، است

شـود. زيـرا هـدف     نمـي  هـا  آنباعـث حـالل شـدن    ، تصور كـه ظـاهرش حـالل اسـت    
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ردانــد. زيــرا گ مــيآن را بيشــتر  زشــتي، همــان حــرام اســت. و بــه كــار گــرفتن حيلــه 
 شود. گر در دو گناه گرفتار مي حيله
 فريب كاري با احكام شريعت و بازيچه گرفتن دين. -1
 شرايط آن را فراهم كرده است.، مفاسد اين كار حرام كه با حيله -2

 مشابهت با يهود است.، فريب كاري در محرمات الهي
هصلَّى رسول اهللا  بَتْ [ رمايد:ف ميوسلَّم آله علَيه و اللـَّ تَكَ ا ارْ تَكِبُوا مَ رْ ـالَ تَ ؛ الْ ودُ يَهُ

مَ  َارِ لُّوا حمَ تَحِ تَسْ نَى  اللَّـهِ فَ ـبِأَدْ يَلِ الْ مرتكب اعمال يهود نشويد؛ به اين صورت كه حرام ( ]حِ

(اي حالل قرار دهيد.) اهللا تعالي را با كم ترين حيله
1200F

1( 
هـر ماشـيني   ، يـد: بـه نمايشـگاه بـرو    گو مـي ين دارد فردي به كسي كه نياز بـه ماشـ   

خـرم سـپس بـه صـورت قسـطي       خواهي انتخـاب كـن مـن آن را برايـت مـي      را كه مي
 روشم.  ف ميبه تو 

يـد: نـزد فروشـنده ي زمـين بـرو زمـين را       گو مـي يا به كسي كه به زمـين نيـاز دارد   
 فروشم.   انتخاب كن. من آن را مي خرم و به صورت اقساط به تو مي

يا به كسي كه كـار سـاختماني دارد و نيـاز بـه آهـن دارد بگويـد: بـه آهـن فروشـي          
 فروشم.   من آن را مي خرم و قسطي به تو مي، آهن مورد نيازت را بگير، برو

يا به كسي كه نياز به سيمان دارد بگويد: از سيمان فروشـي سـيمان مـورد نيـازت را     
 .  فروشم خرم و به تو قسطي مي من آن را مي، بگير
ي در رباسـت؛   مشخص است كه اين كار حيله ا، غرض براي هر فرد با انصاف و بي 

چه بسا كه خريد آن به فكـرش نيـز خطـور    ، قصد خريد نداشته، زيرا خريدار اين كاالها
رسـيدن بـه   ، بلكه هـدفش  .نكرده و به خاطر رضاي اهللا هم اين كار را انجام نداده است

                                                            
ــن بطــه در -1 ــل« اب ــوهريره 47ص  (» ابطــال الحي ــه ) از حــديث اب ــه عنْ ــي اللَّ ضــه   ر ــز رجــوع شــود ب . و ني

 )29/29) ابن تيميه رحمه اهللا در مجموع الفتاوي سند آن را حسن دانسته است  (1535(االرواء/
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پـردازد. هـر چـه مـدت پرداخـت       ت دير پرداخت مـي باب، همان سودي است كه نيازمند
 شود. سود هم بيشترمي، تر شود طوالني

اند. از  در واقع همان قرضي است كه سود همراه دارد ولي كااليي را واسطه قرار داده 
ما پرسيده شد: شخصي به ديگري پارچه ي ابريشمي را بـه صـد   رضي اهللا عنهعباس  ابن

معاملـه ي  ( درهم از او خريده است. فرمود: 50ه را بهدرهم فروخته و سپس همان پارچ
(اي ابريشمي در آن داخل شده است). درهم در عوض درهم با سود است كه پارچه

1201F

1( 
با حقيقت و معنايش اسـت  ، حرمت ربا( يد:گو مي) 5/103( ابن قيم در تهذيب السنن

 رود). و حرمتش با تغيير اسم از بين نمي
مسئله مطابقت دهي خواهي ديد كه اين مسئله بـه حيلـه اي    اگر مسئله عينه را با اين

نزد فقها اين است كه: فردي كااليي را نسـيه بـه   » عينه«تر است. معامله ي  در ربا نزديك
دوباره همـان كـاال را ارزان   ، ديگري بفروشد و تحويل دهد و قبل از دريافت قيمت كاال

صد خريدن نيز نداشته است بـا وجـود   به نقد از او بخرد در حالي كه هنگام فروش ق، تر
 اين نيز حرام است.

ام وادار  ويد: مـن او را بـه گـرفتن كـااليي كـه بـرايش خريـده       گ مياين كه فروشنده 
ايـن كـاال را    ،داشـت  چون اگر خريدار نياز نمـي ، كنم. اين معامله را حالل نمي كند نمي

جـا   شـوند. هـيچ   ن نمـي د و از طرفي اين گونه خريداران هرگـز پشـيما  كر ميخريداري ن
شنيده نشده كه خريدار در اين گونه معامالت پشيمان شده باشد؛ مگر ايـن كـه در كـاال    

دهد و تـا از عـزم خريـدار     احتياط الزم را انجام مي، د. البته تاجرباش ميعيب و نقص مه
 كند.   اقدام به خريد نمي، يقين پيدا نكند

حيلـه اي بـراي خـوردن ربـا و حـرام      اگر سؤال شود وقتي كه معامله با اين صورت 
 است. آيا روشي حالل و بدون از حيله براي اين نوع معامالت وجود دارد؟

د كه درهـاي مصـلحت   كن ميايجاب  تعالىييم: رحمت و حكمت اهللا گو ميدر پاسخ 
چيزي را بـه خـاطر داشـتن ضـرر      هرگاهينيم كه ب ميبنابراين ، را به سوي بندگانش نبندد

                                                            
 )9/241داود  ( ) و حاشيه ي ابن قيم/ برسنن ابي3/166رجوع شود به اعالم الموقعين از ابن قيم ( -1
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هاي ديگري را باز نموده است كه مصلحت افراد بدون هـيچ ضـرري در    حرام نموده در
 آن وجود دارد.

شيوه ي درست معامله اين است كه كاال نزد تـاجر موجـود باشـد و آن را نسـيه بـه      
خريداران بفروشد اگر چه كاال را از قيمـت نقـدي بـه مشـتري بيشـتر بفروشـند. گمـان        

د كه كاالي مورد نيـاز مـردم را بـه شـكل انبـوه      م تاجران بزرگ توانايي اين را دارنكن مي
خواهند به آنان بفروشند. و بـدين طريـق هـم     خريداري نموده و به قيمت مناسبي كه مي

 به ديگران سود برسانند و هم از حيله و فريب در مسئله ي ربا نجات يابند.  
واهد چه بسا كه به خاطر اين عمل در آخرت به چنين تاجري پاداش و ثواب داده خ 

 شد. مشروط به آن كه هدفشان گره گشايي از قشر مستمند اجتماع باشد.

هصلَّى رسول اهللا  ـإنَّامَ [ فرمايد: ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ ئٍ الْ ـرِ لِّ امْ إِنَّامَ لِكُ لُ بِالنِّيَّاتِ وَ امَ أَعْ

 ا نَوَ  ]مَ

(ود).ش ميش رفتار مطابق نيت، اعمال به نيت ها بستگي دارد و با هر كس(
1202F

1(   
كه مسئول شركت به فرد بگويـد: خـودت كـاال را بخـر پـولش را مـا       ، اما اين مسئله

وكيـل شـركت در خريـد    ، دو حالت دارد. اگر هدف اين است كه فرد، كنيم پرداخت مي
اي است كه ذكر شد و بدون هيچ اشكالي جايز است؛ ولي اگر هـدف   باشد. همين مسئله

طور مستقل براي خودش خريداري كند. نوعي قرض است كه سود  اين است كه فرد به
 دارد و در حكم رباي صريح است.

 )52ـ 47( عثيمين ـ فتاواي معاصر. ص شيخ ابن

 ] معاملهء قسطيِ فاسد14[

، دكن مييكي از شركت ها اقدام به خريد كاال و مصالح ساختماني براي مشتريان  س:
كند و كاال يا مصالح ساختماني را مشـخص   ه ميبدين شكل كه خريدار به شركت مراجع

دهد و بقيه ي پـول را بـا اقسـاط ماهيانـه      كند ابتدا مقداري از پول را نقداً تحويل مي مي

                                                            
 ) 1907) ـ مسلم (1بخاري ( -1
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د شركت برگه شو ميكند. سود اين مبلغ به حساب شركت واريز  % سود پرداخت مي10با
. پرداخـت پـول و   دهد تا وسايل را از محل آن تحويـل بگيـرد   اي به مشتري تحويل مي

گيـرد و بـه فروشـنده ي     شركت پول را از فرد مي( قسط بندي به عهده ي شركت است
 دهد). حكم چنين معامله اي چيست؟ كاال تحويل مي

فروش اشياي منقول قبل از تمام شدن معامله و تحويل گـرفتن آن بـراي شـركت     ج:
نبايد قبـل از آن كـه   جايز نيست. پرداخت بيعانه هم به اين شكل صحيح نيست. شركت 

 اقدام به فروش كند. ، كاال را از فروشنده تحويل بگيرد وآن را به مكان شركت منتقل كند
 )10-19/9( شيخ ابن باز ـ مجموعه فتاوي و مقاالت متنوعة

 ] روش معامله با شركت هاي قسطي 15[

ها و مردم از وجود شـركت هـايي كـه كـاالي خـود را قسـطي        از طريق روزنامه س:
شويم.آيا معامله با اين شركت ها و استفاده از خـدمات آنـان جـايز     مطلع مي، فروشند مي

 است؟
بايد مشخص شود كه منظور اين شركت ها چيسـت؟ آيـا فقـط فـروش قسـطي       ج:

كاالها است يا چيزي ديگر؛ اگر منظور فروش قسطي كاال به صورت نسيه باشـد كـه بـه    
 است.دليل ظاهر قرآن و سنت فروش نسيه جايز 

﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي                  

    ﴾ :۲۸۲[البقرة[ 

ماه و ، از لحاظ روز( به همديگر تا مدت معيني هرگاهايد!  اي كساني كه ايمان آورده«
 .»آن را بنويسيد، ريددا ميسال) وا

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا ، ادامه آيهدر                 

                              

                  ﴾ 
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ملـول نشـويد[هر چـه باشـد     ، بدهي خود) چه اندك باشـد يـا بسـيار   ( و از نوشتن«
و براي شهادت مستقيم تر و براي جلـوگيري  ، بنوبسيد]. اين نزد اهللا به عدالت نزديك تر

د نقدي باشد كه بـين  از شك و ترديد[و نزاع و گفتگو] بهتر است. مگر اين كه داد و ست
. »گناهي بر شما نيست كه آن را ننويسـيد ، كنيد. در اين صورت دست به دست مي، خود

هصلَّى عمل رسول اهللا  ـىلَّ  بيانگر حالل بودن آن است:وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ [فإن النبـی صَ

آلِهِ  اللَّـهُ  يْهِ وَ لَ لَّمَ عَ سَ زّ منوَ  الشام أن يبيع عليه ثـوبني إلـی ميرسـة..] بعث إلی رجل قدم له بَ

هصلَّى رسول اهللا ( نزد تاجري كه از شام پارچـه آورده بـود    فردي را وسلَّمعلَيه وآله  اللـَّ
(نسيه) به او بفروشد).( تا ايشان را به صورت مدت دار، فرستاد

1203F

1(   

مَ [ روايت است كه: رضي اهللا عنهعباس  در صحيحين از ابن دِ ـىلَّ قَ يْـهِ  اللَّــهُ النَّبِيُّ صَ لَ عَ

آلِهِ  لَّمَ وَ سَ ـوَ ـلِفْ الْ يُسْ لْ رٍ فَ ـْ لَفَ يفِ متَ نْ أَسْ : مَ الَ قَ ِ فَ نَتَنيْ السَّ نَةَ وَ رِ السَّ ونَ يفِ الثِّامَ لِفُ سْ مْ يُ هُ ينَةَ وَ دِ مَ

لُومٍ  عْ لٍ مَ لُومٍ إِىلَ أَجَ عْ نٍ مَ زْ وَ لُومٍ وَ عْ يْلٍ مَ    )1204F2(]يفِ كَ

هلَّى صرسول اهللا ( مدينـه در داد   به مدينه آمد در حالي كه مـردم وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
يعنـي: قـبالً قيمـت    ( دنـد كر مـي بيع سـلم  ، براي مدت يك سال و دو سال، ستد ميوه ها

هصلَّى دند. رسول اهللا كر ميمحصول را پرداخت  ، [هـر كـس   فرمود:وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
الزم است كه مقدار خرماي مورد معامله را به وسـيله وزن يـا   ، دكن ميما بيع سلم در خر

 »)مشخص سازد، كيل
 آمده است كه موعد آن نيز مشخص باشد.، و در روايتي ديگر

چيـزي را بـه او   ، پس از آگاهي از نيـاز خريـدار  ، ايم كه برخي از مردم ولي ما شنيده
يد: گو ميآيد و  شخصي نزد تاجري مي، طور مثال اند. به كه هنوز مالك نشده، فروشند مي

به فالن جنس نياز دارم و قدرت خريد آن را ندارم. تاجر آن كاال را مي خرد و با قيمـت  

                                                            
-2/23) حاكم (4628حسن صحيح غريب) نسائي () و گفته  (1213) ـ ترمذي در بيوع  ( 6/147احمد  ( -1

 ) و ذهبي آن را صحيح دانسته و با نظر حاكم موافق است.2208ـ  2207)  (24

 )1604) مسلم  (2241ـ  2239بخاري  ( -2
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روشد. بدون شك اين حيله اي بسيار آشكار است. ف ميبيشتر به صورت نسيه به اين فرد 
بلكـه بـراي   ، خريـده اسـت  زيرا تاجر هيچ نيازي به اين كاال نداشته و براي خودش هم ن

رسيدن به سودي كه از نيازمند در يافت مي كند. آن را خريده. چه بسا كه اين معامله بـه  
ينـد: سـال   گو مـي  يرد. و گاهيگ ميصورت تفاوت در قيمت نقد و نسيه ي كاال صورت 

گيرم!؟. و به همين منوال هرچه زمـان   سود مي، %15وسال سوم ، %10سال دوم ، %8اول 
 رود.   سود هم باال مي، تر شود طوالني

اقدام بـه چنـين معاملـه اي    ، ربوي است كه تاجر با حيله اين معامله اي، در حقيقت 
يابد: كه  اين مسئله را مورد بررسي قرار دهد به خوبي در مي كرده است و اگر فرد عاقلي

هصلَّى كه رسول اهللا ، از مسئله عينه، اين حيله از آن بر حـذر داشـته   وسلَّم  علَيه وآله اللـَّ
 است به ربا نزديكتر است.

، فروشـد و همـان را دوبـاره    معامله ي عينه اين است كه كااليي را به كسي نسيه مـي 
در حالي كه هنگام فروش هرگز قصد خريد آن را دو باره از ، خرد نقد از او مي، ارزان تر

كـاال  ، او نداشته است. خريدار اين مشتري نداشته است و خريدار هم قصد فروش را به
اش هم حق نـدارد آن را ارزانتـر از قيمـت فـروش      كند و فروشنده را در بازار عرضه مي

هصلَّى است كه رسول اهللا ،  بخرد و اين همان معامله ي عينه ه   اللـَّ آلـو هلَيع  لَّم سـاز آن و

تُمْ بِ [فرمايد:  و مي، نهي كرده است عْ بَايَ ا تَ نَابَ ـالْ إِذَ مْ أَذْ تُ ذْ أَخَ ينَةِ وَ ــعِ عِ الْ رْ الزَّ ـيتُمْ بـِ ضِ رَ رِ وَ بَقَ

تُمْ  كْ رَ تَ ـوَ لَّطَ الْ : سَ ادَ هَ مْ  اللَّـهُ جِ وا إِىلَ دِينِكُ عُ جِ رْ تَّى تَ هُ حَ عُ نْزِ مْ ذُالّ الَ يَ يْكُ لَ  ]عَ

، وقتي كه معامله ي عينه كرديد و به كشاورزي راضي شديد و جهاد را ترك كرديد( 
كند تا زماني كه به دين خود باز نگرديد؛ آن را از شـما دور   بر شما ذلّتي را مسلط مي اهللا

(رداند).گ مين
1205F

1(   

                                                            
) ـ بيهقي در الكبـري    5659) ابويعلي (84-2/42) ـ لفظ حديث از ابو داود است ـ احمد (  3462ابوداود  ( -1

شـود. رجـوع شـود بـه حاشـيه ابـن قـيم بـر ابـو داود            از راههاي ديگري تقويت مـي  ) و حديث10484(
 )11) و سلسله الصحيحه  (شماره 9/245(
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اي وجـود دارد كـه از عينـه بيشـتر      ترديدي نيست كه در معامالت قسطي نوع حيلـه 
اين معامالت را كـه چيـزي جـز بـي     ، د فروشندگان و خريدارانشو ميلذا توصيه ، است

 به همراه ندارد ترك كنند.بركت شدن تجارت 

﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي                   

 ﴾ :۲۷۶[البقرة[  

ناسـپاس   انسـان دهـد. و اهللا هـيچ    كند؛ و صدقات را افزايش مي ربا را نابود مي، اهللا«
 .  »داردگناهكاري را دوست ن

فقـرا از آن  ، اين معامالت داراي فساد اقتصادي بسياري هستند؛ زيرا به دليل سهولت 
شوند و چه بسا كه پس از گذشـت زمـان تعيـين     كنند و در نتيجه بدهكار مي استقبال مي

، آيـد  توانايي پرداخت را نداشته باشند و اختالف بين فروشنده و خريدار به وجود ، شده
د و فروشـنده ي سـودجو در دنيـا و آخـرت     شو ميشكستگي خريدار ور گاهي منجر به
 كرد. زيان خواهد 

راه ، لذا نصيحت من به برادران مسلمان اين است كه از اهللا بترسند و در طلب روزي 
، زيـرا هـيچ فـردي تـا رزق و عمـرش تمـام نشـود        و روش صحيح را در پيش گيرنـد؛ 

 ميرد.   نمي
 )58-2/55(، )5( ابن عثيمين ـ كتاب الدعوة  شيخ

 كافينت ها)( ] دكه هاي اينترنتي16[

 هـا  آناين روزها مراكزي به نام كافينت هـا گسـترش پيـدا كـرده اسـت. كـه در        س:
دهند. بـه طـور مثـال     امكانات كاملي وجود دارد و آن را طبق ساعت مشخص اجاره مي

كار فوايدي بـراي  شوند. با وجودي كه اين  مشتريان اينترنتي از اين طريق وارد شبكه مي
اي  اما مشكل اين جاست كه عده، در بر دارد، مشتريان اينترنتي كه توان اشتراك را ندارند

ند. لطفاً پيرامون تجارت اينترنتي كن مياز اين طريق از سايتهاي مبتذل استفاده ، از جوانان
 و سود حاصل از اين مراكز براي صاحبان آن و استفاده ازآن را توضيح دهيد.



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1560 
  
بر صاحبان اين مراكز واجب است كه آن را از فساد و فاسـدان و سـوء اسـتفاده     :ج 

 پاك و ايمن كنند. بدون شك اين امكانات و اسباب به منزله ي شمشير دو لبه اي هستند
كه هم ضرر دارد هم نفع). از برآوردها مشخص شده است كـه شـرّ و فسـاد آن بيشـتر     (

كنند آن  فت وآمد دارند و از نشريات آن بازديد مياست. بيشتر كساني كه به اين مراكز ر
كنند. اكثر افرادي كه به اين مراكز مي روند استفاده ي آنـان در   مي را بد و خراب ارزيابي

هـاي   نوشته، هاي سكس هم چون: عكس، جهت شر و گناه است و به نشريات مبتذل آن
 مراجعه مي كنند. ،هاي گمراه كننده و ماجراهاي دروغ شك و شبهه، انگيز فتنه
، نصحيت ما براي صاحبان اين مراكز اين است كه از اين نوع سايتها و محتويـات آن  

كنتـرل شـديدي   ، بر رفـت و آمدكننـدگان آن  ، دوري كنند و الزم است كه در اين مراكز
 تا فقط از مواردي كه نفع ديني و دنيوي دارد استفاده شود.  ، داشته باشند

 هـ. 24/7/1420ابن جبرين ـ   ي شيخاز گفته ها و نوشته ها

 ] تجارت اينترنتي 17[

د. حكـم شـريعت   شو ميدر اين روزها كارهاي معامالتي از طريق اينترنت انجام  س:
 در اين مورد چيست؟  

مشخص بودن جنس و قيمت آن اسـت. تـا جهالـت از هـر دو     ، از شرايط معامله ج:
نس سبب اخـتالف و درگيـري بـين    مورد برداشته شود. زيرا نامشخص بودن قيمت يا ج

و قطع رابطه را بـه دنبـال دارد كـه    ، قهر، شود كه بين مسلمانان دشمني طرفين معامله مي
 از آن نهي فرموده است. تعالىاهللا 

شناخت جنس به ديدن يا آگاهي از صفات آشكار در آن بستگي دارد و ايـن جـز بـا    
ت نوع و منفعت آن حاصـل  ديدنِ جنس و شناخ، سخن گفتن، مالقات حضوري طرفين

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

 بسيار پررنگ و غير واقعي است.، تحقق نمي پذيرد و در اكثر موارد جنبه ي تبليغاتي
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در هر صورت هرگاه شناخت قيمت جنس كامل انجام شـد و مـوارد مـبهم از بـين      
اينترنت و يا هر ، مكاتبه، رفت خريد و فروش جايز است. فرقي ندارد كه معامله با تلفن

يـك طرفـه   ، اي ديگر صورت پذيرد. البته در معامله بايد از مفاسدي چـون فريـب   وسيله
، پرهيز شود و اگر موردي از اين مفاسد در آن باشد، تصاحب اموال به ناحق، بودن منافع

سـرمايه داران بـزرگ   ، معامله با اين وسايل جايز نيست. چه بسـا كـه بـه همـين سـبب     
خصومتها و منازعات شديدي بـين طـرفين معاملـه    ، ورشكست شده اند و عالوه بر اين

 كار به دادگاه و قاضي كشيده شده است.، صورت گرفته است كه سرانجام
 هـ  24/7/1420ابن جبرين ـ.  گفتار و امالي شيخ از

 ] خريد و فروش سهام از طريق اينترنت18[

حكم شرعي ، ندكن ميشركت هاي تجاري از طريق اينترنت سهام خود را معامله  س:
 در اين مورد چيست؟

، خريد و فروش در شركت هاي اسالمي جايز است. اعم از شركت هاي تجـاري  ج:
 -1ساختماني و... فقها انواع شركت را در پنج مورد ذكر كـرده انـد:   ، كشاورزي، صنعتي

شــركة  -5شــركة الوجــوه.  -4شــركة األبــدان. -3شــركة المضــاربة.  -2شــركة العنــان. 
 المفاوضه.

اگر شركتي سـرمايه ي خـود را بـه صـورت اجنـاس در معـرض خريـد و فـروش          
ز است مشروط به اين كه خريد و فروش سهام آن نيز جاي -البته اجناس حالل -گذاشت

 سرمايه و مقدار هر سهم مشخص باشد.
اند به خريدار بگويد: سهام خود را از اين شركت به تو فـروختم.  تو ميصاحب سهام 

 د.كن ميسود آن سهام را دريافت ، خريدار به جاي فروشنده
در شركت هاي صنعتي كه سرمايه را به صورت ماشين ابزار و دسـتگاههاي توليـدي   

 خريد و فروش سهام جايز است.، ندكن مي عرضه
سهام خود را يا قسمتي از آن را در معرض فروش بگذارد. بايد  ي همهصاحب سهام 

قيمت را مشخص كند و در همان جلسه پول و يا سند سهام تحويل شود. تـا معاملـه از   
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اگر خارج شود. ، اين صورت كه هيچ يك از قيمت و مبيع هنگام قرار داد موجود نباشند
چك نقدي داشته باشد بهتر است آن را نفروشـد تـا معاملـه ي نقـد و كـاال در      ، شركت

(مسئله مدعجوه)( مانند:، مقابل نقد انجام نشود
1206F

مگر اين كه سرمايه نقدي كم باشد كـه   )1
 شود.   در اين صورت پيوست كاال 

ترنـت جـايز   خريد و فروش سهام بوسيله ي تجهيزات الكترونيكي مانند: تلفـن و اين 
هنگام معامله صورت گيرد. اگر ايجاب و قبول ، است؛ مشروط به اين كه ايجاب و قبول

رد و بـدل  ، صورت نگرفت يا مقدار جنس نامشخص بود يا كاال و سندش هنگام معامله
معاملـه جـايز نيسـت. فرقـي     ، هـا  مانند: سهام برخي از بانـك ، يا سهام ربوي بودند، نشد

 گفتگو و يا هر طريقي كه باشد ناجايز است.، تلفن، اينترنت د كه معامله باكن مين
 هـ 24/7/1420 -ابن جبرين از گفته ها و نوشته هاي شيخ

 شود. ] خريد و فروش وسايلي كه گاهي در حرام بكار گرفته مي19[

فرسـتد و همـراه آن بسـته     كند و مخارج زندگي ما را مـي  پدرم در عراق كار مي س:
را بفروشيم با توجه به اين كه ايـن وسـيله    ها آنفرستد تا  نيز مي هاي ماشين خود تراش

به همين جهت به شـك   رود تا سبيل و موارد ديگر؛ بيشتر براي تراشيدن ريش به كار مي
پـولش را   فروش آن جايز است يا خيـر؟  ام كه آيا اين كار حالل است يا حرام؟ آيا افتاده

 آن دارند من چه بايد بكنم؟ چكار كنيم؟ اگر خانواده اصرار بر فروش 
فروش و استفاده از پول آن حرام نيست. بلكه تنهـا اسـتفاده ي نادرسـت از ايـن      ج:

 وسايل حرام است.
 اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه و سلم وصلي

 )31-13/30( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ] حكم خريد و فروش جسد حيوانات خشكيده 20[

                                                            
 خرما با يك دينار و از طرف مقابل دو دينار است.  اي كه از يك طرف مشتي معامله -1
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ن اواخر خريد و فروش جسد حيوانات و پرندگان خشك شده رواج يافتـه  در اي س:
 رد؟دا مياست. بفرماييد: خشك كردن حيوانات و پرندگان و فروش آن چه حك

جـواز دارد و حيوانـاتي كـه     هـا  آنآيا بـين خشـك كـردن حيوانـاتي كـه نگهـداري       
يـن مسـئله   مـؤمن در قبـال ا   انسـان تفاوتي هست؟ وظيفـه ي  ، نگهداريشان جايز نيست

 چيست؟  
خـواه صيدشـان حـالل     -نگهداري پرندگان و حيوانات خشكيده و موميايي شده ج:

ضـايع  ، اسراف است و خشك كردن حيوانات با هر وسـيله اي كـه باشـد   ، باشد يا حرام
كردن مال و ولخرجي است. اهللا تعالي از اسراف و ولخرجي نهـي كـرده اسـت. روايـت     

ىلَّ «است كه  لَّمَ عن اضاعة املـال للَّـهُ اهني النبيُّ صَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ لَّى  رسـول اهللا  ( »عَ صـ ـه  اللـَّ

 هآلو هلَيع لَّمس(از ضايع كردن مال منع كرده است).و
1207F

1( 
 اي براي تصويرسازي از حيوانات و اشياء جاندار است. از طرفي اين كار وسيله

حرام است. درست كردن و فروش مدارس و... ، ها آويزان كردن و نصب آن در خانه 
مؤمن است كه مردم را از حرام بودن ايـن عمـل آگـاه     انسانآن نيز حرام است. وظيفهء 

 كند و بايد از فروش آن در بازار جلو گيري شود.
 اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه و سلم وصلي

 )1/493( انجمن دايمي مباحث علمي و افتا فتاواي

 ت و فروش آن] حكم مصرف دخانيا21[

رد؟ حرام است يا مكروه؟ معامله وتجارت آن چه دا ميمصرف دخانيات چه حك س:
 رد؟دا ميحك

زيرا پليـد هسـتند و ضـررهاي بسـياري دارنـد. اهللا      ، مصرف دخانيات حرام است ج:
هاي پاك و حالل را مشخص نمـوده و اشـياء    براي بندگانش خوردنيها و نوشيدني تعالى

 رام قرار داده است.  پليد را براي آنان ح

                                                            
 )1715) مسلم  (1477بخاري  ( -1
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﴿ فرمايد: اهللا مي                ﴾ :۴[املائدة[  

حالل شده است؟ بگـو: آنچـه پـاكيزه     ها آنكنند چه چيزهايي براي  از تو سئوال مي«
 . »است  است براي شما حالل گرديده

هالصلَّى در وصف رسول اهللا  ﴿ فرمايد: ميوسلَّم علَيه وآله  لـَّ       

                     ﴾ :۱۵۷[األعراف[  

 ها آنه را براي دارد واشياي پاكيز دهد و از منكر باز مي را به معروف دستور مي ها آن«
 .»كند ها را تحريم مي شمارد و ناپاكي حالل مي

، تمام انواع دخانيات پليد و حرام هستند و همه مخدرات اين گونه هسـتند. مصـرف  
فروش و تجارت دخانيات حرام و ناجايز است. مصرف كننده و فروشـنده ي دخانيـات   

ن باشد. درآينده بـه ايـن راه بـاز    بايد توبه كند و به سوي اهللا باز گردد و از گذشته پشيما
 پذيرد. اش را مي اهللا تعالي توبه، نگردد. هركس صادقانه توبه كند

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                       ﴾

 ]۳۱[النور: 
 .»رستگار شويدتا ، و همگي به سوي اهللا باز گرديد اي مؤمنان«

﴿ فرمايد: و مي                    ﴾ :۸۲[طه[ 

و آنگـاه بـه راه   ، وعمل صـالح انجـام دهـد   ، و ايمان آورد، و من هر كه را توبه كند«
 .  »آمرزم [راست] آيد مي

 )236( الدعوة كتاب -ابن باز شيخ

 مصرف دخانيات و فروش آن  ] حكم22[

 رد؟دا ميمصرف دخانيات و فروش آن چه حك س:

مصرف و خريد و فروش دخانيات حرام است؛ اجاره دادن مغازه براي فروشـنده   ج:
 ي دخانيات حرام است. زيرا اين امر همكاري در گناه و دشمني است.  
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﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                     ﴾ :النساء]

۵[  
كـه اهللا وسـيله ي قــوام زنـدگي شـما قـرار داده. بدسـت ســفيهان       ، امـوال خـود را  «

 .  »نسپاريد
چـرا كـه   ، از دادن مال و ثروت به نادانان منـع كـرده اسـت    تعالىاهللا  وجه استدالل:

يچ منفعتـي ندارنـد. اهللا تعـالي بيـان     كند كه هـ  مال را در اموري خرج مي، اشخاص نادان
هـيچ  ، كه اموال براي مصلحت دين و دنياي مردم است؛ مصرف آن در دخانيـات  فرموده

مصلحت ديني و دنيوي ندارد. بنابراين مصرف پول براي دخانيات منافي با آمـوزه هـاي   
 الهي است. 

﴿ رمايد:ف مي) سورهء نساء است كه 29( از ادله ي تحريم دخانيات آيه    

﴾»و خودكشي نكنيد«. 

از نظر پزشكي به اثبات رسيده است كه دخانيات موجب  ي مورد استدالل: نكته
ردد. پس گ ميندارد و سرانجام باعث مرگ  شود كه درمان بيماريهايي مانند سرطان مي

در واقع  كه -دشو ميدخانيات خودش باعث هالكت و نابودي خودش  ي كنندهمصرف 
 ي سوره) 31( و از ديگر ادله ي تحريم دخانيات آيه ي -يكي از انواع خودكشي هاست

﴿ اعراف است:                   ﴾» بخوريد و

 .»رددا اسراف كاران را دوست نمي تعالىولي اسراف نكنيد كه اهللا ، بياشاميد
از اسراف در اشياي حالل منع كرده است؛ نهـي از   تعالىوقتي كه اهللا  وجه استدالل:

 اشياي بي فايده به طريق أولي ممنوع است. 
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ىلَّ «از جمله ي داليل تحريم دخانيات اين روايت است:  هِ  اللَّــهُ هني النبيُّ صَ آلـِ يْـهِ وَ لَ عَ

لَّمَ  سَ هى صلَّرسول اهللا ( )1208F1(»عن اضاعة املالوَ از ضايع كردن مال نهـي  وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

 كرده است).  
 انسـان بدون شك مصرف پول براي خريد دخانيات ضايع كردن مال اسـت؛ و بـراي   

هصلَّى عاقل يك دليل از كتاب اهللا يا سنت رسول اهللا   كافي است.وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
عاقل از چيزي كه سبب ضررهاي جسمي و  انسانيم دخانيات: اما ادله ي عقلي تحر 

كند. چرا كه عاقل بايد از بدن و مالش حفاظت كند و جـز بـي    شود استفاده نمي مالي مي
كند. از طرفـي مصـرف كننـده ي دخانيـات در      كاري نمي خردان و ديوانگان كسي چنين

اش  وآشفتگي شود ه ميهنگام نبود دخانيات آشفته و مضطرب است و استرس بر او چير
 گردد. جز با مصرف دوباره برطرف نمي

 ي كننـده از داليل عقلي بر حرمت دخانيات اين است كه: روزه گـرفتن بـر مصـرف     
شود؛ زيرا مصرف دخانيات از طلوع صـبح صـادق تـا غـروب      دخانيات بسيار سخت مي

به طوري كـه   شود خورشيد بر او حرام است و اين سختي در روزهاي تابستان بيشتر مي
به خصوص مبتاليان به دخانيـات  ، انگارد! لذا من به همهء برادران مسلمان روزه را بد مي

 اجارهء مراكز براي فروش و كمك به ترويج، مصرف، خريد، كنم كه از فروش توصيه مي
 دخانيات به هر شكل ممكن اجتناب كند.

 )16( شيخ ابن عثيمين ـ من كتاب أسئلة مهمة ـ ص

 د و فروش الكل] خري23[

كننده است) براي اسـتفاده در جـايي كـه الكـل از بـين       كه مست( آيا خريد الكل س:
رود مانند: سوزاندن يا بعضي از كارهاي صنعتي جايز است؟ آيا فروختن آن به كسـي   مي

 جايز است؟ ،كند كه به يقين براي اين هدف خريداري مي

                                                            
 گذشت 20تخريج حديث در فتواي شماره  -1
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، ر چيزي كه از اين اشياء باشدفروش شراب و هر نشه آوري حرام است. و در ه ج:

﴿ فرمايد: از بين ببرد و نفروشد. چرا كه اهللا مي بايد آن را           

  ﴾ :ي « ]۲[املائدةهمكاري نكنيدو در راه گناه و تعد« . 

 اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم. وباهللا التوفيق. وصلي
 )13/53( جمن دايمي مباحث علمي و افتافتاواي ان

 ي الكل ] حكم استفاده و تجارت عطر و ادكلن هاي حاوي ماده24[

خواهيم ايـن دو   ما در فتواهاي شما حق طلبي و حق گويي را مشاهد كرديم. مي س:
مسئله را برايمان شرح دهيد. زيرا در حالل و حرام بـودن آن اخـتالف نظـر اسـت. و از     

 با اين موارد بسيار سر و كار دارند. با تشكر فراوان.طرفي مسلمانان 
در صـورت بـاال بـودن     هـا  آنتجارت عطرهاي حاوي مادهء الكل و استفاده از  -الف

   چگونه است؟، نسبت الكل و يا اگر خيلي كم باشد
 رد؟دا ميب: تجارت و خريد و فروش نسخه هاي قرآن چه حك

قدر زياد باشد كه استفاده ي بسيار از آن اگر درصد الكل در عطر و ادكلن آن  -1 ج:
» خمـر «چـون در حكـم   ، تجارت و هر نوع استفاده از آن حرام است، دكن ميفرد را نشه 

د؛ چه كم باشد يا زياد. اگر درصد الكل در عطـر و ادكلـن در آن حـد نباشـد كـه      باش مي
 ت.  استفاده و تجارت آن جايز اس، استفاده ي زياد از آن موجب نشه شدن گردد

هصلَّى رسول اهللا  امٌ [ رمايد:ف ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ رَ لِيلُهُ حَ قَ هُ فَ ثِريُ رَ كَ كَ ا أَسْ  ]مَ

(مقدارِ كم آن هم حرام است).، هر چيزي كه زياد آن نشه آور باشد(
1209F

1( 

                                                            
حسـن غريـب از حـديث    « ) و گفته1865) ترمذي (3681) ابوداود (3/112) و (179، 167، 2/91مد (اح -1

) ـ ديگـران از گروهـي از صـحابه، آلبـاني در صـحيح       3392،3394) ابـن ماجـه (  5607نسـائي ( » جـابر. 
 »حسن صحيح«) گفته: 3128ابوداود  (
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ج دوم: تجارت و خريد و فروش نسخه هاي قرآن جايز است. زيرا همكاري در امـر  
ود و شـ  مـي يابي به قرآن و خواندن و حفظ آن بدين وسيله ممكن  هم دست خير است و

 و اقامه ي حجت بر بندگان است.   تعالىنيز ابالغ حكم اهللا 
 اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم. وباهللا التوفيق. وصلي

 )55-13/54( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 يي] خريد و فروش نوارهاي ويديو25[

حجـاب و   حكم تجارت نوارهاي ويديويي كه كمترين فساد آن نمايش زنان بـي  س:
چيست؟ آيا پول اين تاجران حرام اسـت؟ چـه وظيفـه    ، ماجراهاي عاشقانه و حرام است

 اي دارند؟ چگونه از اين نوارها و وسايل رهايي يابند؟ جزاكم اهللا خيراً
ن به اين نوارهـا حـرام اسـت؛    نگاه كردن و گوش داد، نگهداري، خريد و فروش ج:

جهـت  ، كنندگان آن شوند. از بين بردن و اعتراض به استفاده زيرا منجر به فساد و فتنه مي
 جلوگيري از فساد واجب است تا وسايل فتنه از مسلمانان دور گردد.
 )1045( ص -الدعوة شيخ ابن باز ـ مجلة

 ] حكم گرفتن كرايه بر لقاح اسب26[

د و كنـ  مـي برابر كرايه اي كـه صـاحب اسـب نـر دريافـت       حكم لقاح اسب در س:
همچنين حكم فروختن نطفه ي اسب چيست؟ ناگفته نماند كه اين كار به منظـور تكثيـر   

ريال 1000يرد و قيمت تلقيح و فروش حيوانات نر از گ مينژاد اسب هاي اصيل صورت 
 د؟باش ميريال 000/000/2الي 

ىلَّ ست؛ زيرا گرفتن كرايه در مقابل آن جايز ني ج: ـلَّمَ  اللَّـهُ [ألن النبی صَ سَ هِ وَ آلـِ يْهِ وَ لَ عَ

[ سبِ الفَحلِ َی عن عَ هصلَّى رسول اهللا  هنَ لَّم  علَيه وآله  اللـَّ سـاز دريافـت وجـه در قبـال    و

(جهانيدن اسب نر بر ماده نهي فرموده اند.
1210F

1(   

                                                            
 ) 1565)، مسلم  (2284بخاري ( -1
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ر حيوان ماده اي كه حيوان ه( يد:گو ميگاو و يا اسب نر ، گوسفند، مثالً صاحب شتر
زيرا بستگي بـه  ، كرايه اش فالن مقدار است؛ و اين كار مقدور نيست، نرِ من بر او بجهد

بعد از عمل لقاح بـه صـاحب حيـوان    ، شهوت حيوان دارد؛ البته اگر صاحب حيوان ماده
(، مي تواند آن را بپـذيرد ، هديه اي بدهد، نر

1211F

در يـا اسـپرماتوزوئيد   ، امـا فـروش نطفـه    )1
جـايز  ، صورتي كه مفيد و مؤثر واقع گردد و به قصد تكثير نسل اسب هاي اصـيل باشـد  

متعارف باشد نه گـران؛ چـرا كـه بـراي صـاحب      ، مناسب آن است كه قيمت، است البته
 ردد. و اهللا اعلم  گ ميحيوان نر ارزان مي افتد و از صرف شدن آن زياني عايدشان ن

 هـ 2/9/1424ين به تاريخاز گفتار و نوشته هاي شيخ ابن جبر

                                                            
 )5994»  (االوسط«)، 1032»  (الصغير«طبراني  )،1274نگا: سنن ترمذي ( -1



 

 

 

 

 فصل دوم:
 ربا و مسايل بانكي



 

 گذاري در آن با هدف ربا ] تحريم سهام بانك هاي ربوي و سپرده27[

از طرف عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز: به تمام مسلماناني كـه ايـن نوشـته را مالحظـه     
مـا را از راه   ي همـه و من و آنان را به پيمودن راه راست توفيق دهـد  ، اهللا تعالي، كنند مي

 برهاند. آمين، مورد خشم قرار گرفتگان و راه گمراهان
 سالم و رحمت و بركات اهللا بر شما باد! اما بعد:

، هاي داخلي و خـارجي  هايي براي خريد سهام از بانك هاي ربوي در روزنامه آگهي 
زيـاد شـده   ، گذاري در بانك در قبال منافع ربـاي خـالص   بمنظور تشويق مردم به سپرده

كنند كه همكاري  است به طوري كه بعضي از نشريات فتواي برخي از علما را منتشر مي
اي خطرناك است؛  ند و اين مسئلهده ميبا بانك هاي ربوي با منافع محدود را جايز قرار 

هصلَّى اين كار نافرماني اهللا و رسول اهللا  زيرا ت با دستورات و مخالفوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
 شريعت است. 

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                     

   ﴾ :۶۳[النور[ 

 اي دامن شان را كنند بايد بترسند از اين كه فتنه پس آنان كه فرمان او را مخالفت مي«
 .»برسد ها آنبگيرد يا عذابي دردناك به 

بيانگر اين است كه سود قطعي كه صاحبان سـرمايه  ، ادله ي شرعي در كتاب و سنت
حـرام  ، كننـد  گذاري و سپرده گذاري در بانك هـاي ربـوي دريافـت مـي     در قبال سرمايه

بـين   ايـن كـار بركـت را از   ، دباش ميزيرا رباي خالص است كه ازگناهان كبيره ، دباش مي
 شود. برد. و موجبات خشم اهللا را فراهم نموده و باعث قبول نشدن اعمال مي مي

هصلَّى رسول اهللا  يِّباً [ فرمايد: ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ بَلُ إالَّ طَ قْ وإنَّ اهللاَ ، إنَّ اهللاَ طَيِّبٌ الَ يَ

لِنيَ  سَ رَ بِهِ املُرْ نِنيَ بِامَ أَمَ رَ املُؤمِ اً إينِّ بِامَ ف .أَمَ احلِ لُوا صَ مَ اعْ يِّبَاتِ وَ نَ الطَّ لُوا مِ لُ كُ سُ َا الرُّ ا أَهيُّ :يَ قالَ

لُونَ  مَ عْ رَ ، تَ فَ طِيلُ السَّ لَ يُ جُ رَ الرَّ كَ . ثُمَّ ذَ مْ نَاكُ قْ زَ ا رَ يِّبَاتِ مَ نْ طَ لُوا مِ نُوا كُ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أهيُّ وقال:يَ

هِ إىلَ ا يْ دَ دُّ يَ مُ َ يَ ربَ عثَ أغْ بِّ أشْ ا رَ بِّ يَ ا رَ : يَ ءِ امَ امٌ ، لسَّ رَ هُ حَ مُ طْعَ مَ امٌ ، وَ رَ هُ حَ بُ َ مَرشْ هُ ، وَ لبَسُ ومَ

رامٌ  يَ ب، حَ ذِّ غُ ـوَ امِ الْ رَ ؟، حَ لِكَ ابُ لِذَ تَجَ سْ أَنَّى يُ  ]فَ
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پذيرد. اهللا مؤمنان را به همـان چيـزي دسـتور     همانا اهللا پاك است و جز پاكي را نمي(

د: اي فرمايـ  مـي خطاب به پيـامبران   تعالىور داده است. اهللا داده است كه پيامبران را دست
دهيد آگـاهم. و   ها بخوريد و عمل نيك انجام دهيد من به آنچه انجام مي پيامبران از پاكي

، ايـم بخوريـد   از پاكي ها وآنچه به شما روزي داده، ايد فرمود: اي كساني كه ايمان آورده
هصلَّى سپس رسول اهللا  داسـتان مـردي را ذكـر مـي كـرد كـه سـفر        وسلَّم وآله  علَيه اللـَّ

طوالني را طي كرده است و ژوليده و خاك آلود گرديده است دسـت بـه سـوي آسـمان     
يد: پروردگارا! پروردگارا! در حالي كه خوراكش حرام گو ميد و كن ميو دعا ، كند بلند مي

غذيـه شـده اسـت. پـس     اش حرام و لباسش حرام است و جسمش با حرام ت و نوشيدني
(چگونه دعايش اجابت بشود).

1212F

1(   
هر مسلماني بايد در برابر پروردگارش در مورد مالش جواب گـو باشـد كـه از كجـا     

 چگونه آن را خرج كرده است.  ، آورده است

هصلَّى رسول اهللا  بْدٍ يَومَ القِ [ رمايد:ف ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ ا عَ مَ دَ ولُ قَ زُ تَّى ال تَ ةِ حَ يَامَ

فيمَ أنْ  بَهُ ؟ وَ تَسَ نَ اكْ نْ أيْ الِهِ مِ نْ مَ عَ لَ فِيهِ ؟ وَ عَ هِ فِيمَ فَ لمِ نْ عِ عَ هِ فِيمَ أفنَاهُ ؟ وَ رِ مُ نْ عُ أَلَ عَ سْ هُ يُ قَ فَ

؟ هِ فِيمَ أبالهُ سمِ نْ جِ عَ  ]؟ وَ

رد تا از او سؤال شود: عمرش را در چـه  خو ميقدمهاي بنده در قيامت از جا تكان ن(
هي صرف كرده است و علم وآگاهي اش را در چه چيزي به كار گرفته است و مـالش  را
بـدنش را در چـه راهـي بـه كـار گرفتـه        از كجا آورده و در كجا خرج كرده اسـت و  را

(است).
1213F
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 )1015مسلم  ( -1
برزه.در جـاي دوم گفتـه حسـن     ) را از ابي2417(  رضي اللَّه عنْه) شبيه آن را از ابن مسعود2416ترمذي ( -2

صحيح. آلباني حديث مسعود را حسن و ابـو بـرزه را  صـحيح دانسـته اسـت. در صـحيح سـنن ترمـذي         
)969-1970( 
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ربـا از گناهـان    -اهللا ما و تو را به آنچـه رضـايش هسـت توفيـق دهـد!     ( بنده اهللا!  اي
هـا و   دت در كتاب اهللا و سنت پيامبرش با تمـام شـكل  اي است كه تحريم آن به ش كبيره

 انواع و نامهايش آمده است.

﴿ فرمايد: اهللا مي                           

                          

       ﴾ :۱۳۲ – ۱۳۰[آل عمران[ 

مخالفـت  ( و سود پول) را چند برابـر نخوريـد. از  ( ايد ربا اي كساني كه ايمان آورده«
ان آمـاده شـده   و از آتشي بپرهيزيد كه براي كافر(، تا رستگار شويد)، فرمان اهللا بپرهيزيد

 .  »و اهللا و پيامبرش را اطاعت كنيد. تا مشمول رحمت او شويد(، است)

﴿ :رمايدف مي تعالىاهللا                      ﴾

 ]۳۹[الروم: 
نزد خداوند فزوني ، زوني يابدآن چه به عنوان ربا مي پردازيد تا در اموال مردم ف«

 »نخواهد يافت

﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي                     

                            

                                  

                       

             ﴾ :۲۷۶ – ۲۷۵[البقرة[ 

خيزند مگر مانند كسي كه بر اثـر تمـاس    در قيامت) برنمي( خورند كساني كه ربا مي«
تواند تعادل خود را حفظ كند اين بخاطر آن است كه گفتنـد.   و نمي( ديوانه شده، شيطان

و ربا ، در حالي كه اهللا خريد و فروش را حالل كرده است» ربا است داد وستد هم مانند«
ربا ( بسيار است). اگر كسي اندرز الهي به او رسد. و از، زيرا فرق ميان اين دو(، را حرام
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و كـار او بـه   ، مال اوسـت ، خواري) خود داري كند. سودهايي كه در سابق بدست آورده
ماننـد. اهللا   و هميشه در آن مي، اهل آتش است، گرددشود. اما كسي كه باز  اهللا واگذار مي
 ناسپاس گناهكاري را انسانهيچ ، دهد و اهللا و صدقات را افزايش مي، كند ربا را نابود مي

 .»دارد نمي دوست

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                       

                             

               ﴾ :۲۷۹ – ۲۷۸[البقرة[ 

مطالبـات)  ( آنچه از،  بپرهيزيدمخالفت فرمان) اهللا( از، ايد اي كساني كه ايمان آورده«
بـا  ، بدانيد اهللا و رسـولش ، كنيد  اگر چنين نمي -اگر ايمان داريد، رها كنيد، ربا باقي مانده

، اصـل سـرمايه  ]هاي شما از آن شماست سرمايه، شما پيكار خواهند كرد. و اگر توبه كنيد
 .»شود و نه بر شما ستم مي، كنيد  بدون سود] و نه ستم مي

هصلَّى رمي باالتر از جنگ با اهللا و رسول اهللا پس چه ج است؟ از وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
 همه ي ما را از ربا خواري نجات دهد. خواهيم مي تعالىاهللا 

هصلَّى رسول اهللا  بْعَ [ فرمايد: ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ تَنِبُوا السَّ ــاجْ ـالْ : يَ . قِيـلَ اتِ وبِقَ ا مُ

ولَ  سُ كُ بِ  اللَّـهِ رَ ْ : الرشِّ الَ ؟ قَ نَّ ا هُ مَ رُ ، اللَّـهِ وَ حْ السِّ مَ ، وَ رَّ تِي حَ تْلُ النَّفْسِ الَّ قَ ــإِالَّ بِ  اللَّـهُ وَ قِّ الْ ، حَ

الِ  لُ مَ أَكْ ــوَ ـا، يَتِيمِ الْ بَ ـلُ الرِّ أَكْ ـفِ ، وَ حْ مَ الزَّ ـوْ يلِّ يَ التَّـوَ فُ ، وَ ـذْ قَ ــوَ نَاتِ الْ صَ حْ ــمُ تِ الْ افِالَ  غَ

ـ نَاتِ الْ مِ ؤْ    ]مُ

شرك  - 1چه هستند؟ فرمود:  ها آناز هفت چيز هالك كننده دروي كنيد. گفته شد (
 -4، كشتن نفسي كه اهللا آن را حرام كرده است مگر در مـوارد حـق   -3، سحر -2، به اهللا

تهمـت زدن بـه زنـان مـؤمن      -7، فرار از جهـاد  -6، نزول خواري -5، خوردن مال يتيم
(بر.)خ پاكدامن بي

1214F
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ولُ [ روايت است كه رضي اهللا عنهدر صحيح مسلم از جابر سُ نَ رَ عَ ـىلَّ  اللَّــهِ لَ  اللَّــهُ صَ

هِ  يْ دَ اهِ شَ اتِبَهُ وَ كَ كِلَهُ وَ ؤْ مُ ا وَ بَ لَّمَ آكِلَ الرِّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ ] عَ اءٌ وَ مْ سَ : هُ الَ   وَ قَ

هصلَّى [رسول اهللا  نويسنده معاملـه ربـوي و   ، ربا دهنده، ربا خواروسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
(شان برابرند.] شاهدانش را لعنت نموده و فرموده: همه

1215F

1(   
هصلَّى اين ها برخي از ادلهء كتاب اهللا و سنت رسول اهللا  بود كـه  وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

معامله ي ربوي  كند و هر كس حرام بودن ربا و خطر آن را بر فرد و جامعه گوش زد مي
انجام دهد و به آن مبادرت ورزد مرتكب گناه كبيره اي شده است و با اهللا و پيامبرش به 

 ستيز برخاسته است.  
نصيحت من به هر مسلماني كه خواهان رضايت اهللا و نجـات در روز قيامـت اسـت.    

لَّى  اين است كه در جان و مال خود دستورات را رعايت كنند و به آنچـه اهللا و پيامب  رصـ
ه دوري ، قناعت كننـد و از آنچـه حـرام اسـت     علَيه وآله وسلَّم حالل قرار داده است اللـَّ

اند وجود دارد  كنند. چرا كه تمام نيازهاي زندگي در آنچه كه اهللا و پيامبر حالل قرار داده
 و نيازي به حرام نيست. هر مسلماني كه خيرخواه خويشتن است و بـراي خـود خيـر و   

واجـب اسـت از    -اهـد خو مـي  نجات از عذاب اهللا و رسيدن به رضايت و رحمت او را 
گذاري در آن يا وام گرفتن از آن دوري كند. چون  اشتراك در بانك هاي ربوي و سرمايه

گــذاري سـودآور و وام گــرفتن از جملـه معــامالت ربـوي هســتند و     اشـتراك و سـپرده  
 از آن منع كرده است.  تعالىكه اهللا شوند  همكاري در گناه و عدوان محسوب مي

﴿ :فرمايد مي تعالىاهللا                         

           ﴾ :۲[املائدة[ 

ري با هم تعاون كنيد. و هرگز در راه گناه و همواره) در راه نيكي و پرهيزگا( و«
 .»مخالفت فرمان) اهللا بپرهيزيد كه مجازات اهللا شديد است( تعدي همكاري ننمايد. و از

                                                            
 ) 1598مسلم  ( -1
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اهللا! از اهللا بترس و خودت را نجات بده. وجود بـيش از حـد بانـك هـاي      ي بندهاي 
فريب ندهنـد. زيـرا   گذاران تو را  ربوي و كثرت معامالتشان در هر مكان و كثرت سپرده

دور شدن از دستورات اهللا و مخالفت با شـريعت   ي نشانهاين ها دليل جواز نيست. بلكه 
 است.  

  ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا               ﴾

  ]۱۱۶[األنعام: 
تـو را از راه اهللا گمـراه   ، كنيو اگر از بيشتر كساني كه در روي زمين هستند اطاعت «

 .»كنند مي
متأسفانه بسياري از مردم با اين كه اهللا بـه آنـان نعمـت داده و رحمـتش را بـر آنـان        

نياز ساخته است براي عمل به احكام شـرعي اهميتـي    گسترانيده و با مال زياد آنان را بي
؛ بلكه براي ازدياد سـرمايه  سازند نياز نمي شوند. با حالل اهللا خود را از حرام بي قايل نمي

كند. و اين جز به  كنند. حالل و حرام برايشان فرقي نمي از هر راهي كه باشد كوشش مي
خاطر ضعف ايمان و عدم ترس از اهللا و غلبـه ي حـب دنيـا در قلبشـان عامـل ديگـري       

 مسئلت داريم كه همه ما را از ارتكاب خالف شرع نجات دهد.   تعالىندارد. از اهللا 
وضعيت اسفبار بيشتر مسلمانان را در بر گرفته است؛ و هشداري است بر عذاب اين 

 ما را از فرجام گناهان و معاصي بر حذر داشته و بيم داده است.   تعالىالهي. اهللا 

 ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                    

        ﴾ :۲۵[األنفال[ 

بلكه همه را فـرا خواهـد   ( رسد. اي بپرهيزيد كه تنها به ستمكاران شما نمي و از فتنه«
 .»اند)؛ و بدانيد كه اهللا كيفر شديد دارد چرا كه ديگران سكوت اختيار كرده، گرفت

سالمي به طور عام توصيه من به مسئولين نشريات داخلي به طور خاص و نشريات ا 
اجازه ندهند چيزي كه مخالف دين و شريعت الهـي اسـت در نشـريات منتشـر     ، كنم مي

شود. بدون شك اين كار بـر آنـان واجـب اسـت و اگركوتـاهي كننـد بايـد در پيشـگاه         
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كنم كه از اهللا بترسند و به  پروردگار پاسخ گو باشند. همهء برادران مسلمانم را توصيه مي
هصلَّى محمد ،  و سنت پيامبرشانكتاب اهللا روي آورند. با قناعت بـه  وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

شـوند و   از حرام پرهيز كنند و كتابها و نشرياتي كـه گـاهي منتشـر مـي     حالل هاي الهي
كننـد يـا خطـرات آن را كـم جلـوه       گذاري در بانك ها ربوي را جـايز اعـالم مـي    سپرده

ها مورد تاييـد ادلـه معتبـر شـرعي      ها و فتوا فريب ندهد؛ زيرا اين نوشتهدهند آنان را  مي
 دليلي ندارند. بلكه تنها نظريه و تأويل اشخاص است. نيست. از قرآن و سنت هيچ

هـاي گمـراه كننـده را خواسـتاريم      از اهللا براي خود و آنان هدايت و سالمت از فتنه 
به عمـل بـه    مان و مسئوالن امر مسلمان رااهيم. كه عموم مسلمانان و به ويژه حاكخو مي

هصلَّى كتاب اهللا و سنت پيامبر لَّم  علَيه وآله  اللـَّ سـشـريعت در تمـام    و اجـراي احكـام  و
هاي عمومي و خصوصي توفيق دهد و پيشاني آنـان را بگيـرد و بـه سـوي آن چـه       زمينه

گمراهان آنان را نجـات  شدگان و  مصلحت دين و دنيا است هدايت كند و از راه غضب 
 دهد. كه او ولي توفيق و قادر به آن است

 اهللا و بركاته  رحمهآله و صحبه اجمعين. والسالم عليكم و اهللا علي و صلي
 )137/19( شيخ ابن باز ـ مجموعه فتاوي و مقاالت متنوعة

 ] سهام بانكي و كار در بانك28[

رسـهام بـانكي ريـاض منتشـر     د آگهـي بـراي ثبـت نـام    ، ها رسانه، در اين روزها س:
آيا اشتراك در آن جايز است؟ نقش علما و دعوتگران و سخنرانان در قبال ايـن  ، كنند مي

كار چيست؟ لطفاً توضيح دهيد نظر شما در مورد كار در بانك رياض و ديگر بانك هاي 
 ربوي چيست؟

 الرحيم اهللا الرحمن بسم ج:
انك ها بر پايه ي سـود و ربـا قـرار داده    اهللا و بركاته: اساس ب رحمهالسالم عليكم و 

ريال بگيـري   1000ريال بگيري يا 1200ريال بدهي و 1000شده است. به اين شكل كه 
معامالتي خـارج از   هرچندربا باشيد.  ي دهندهريال بدهي. و با اين كار گيرنده و 1200و
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وري . ولي پايه و اساس آن سود دهـي اسـت و ايـن چيـز مشـه      چارچوب ربا هم دارند
 است. بنابراين خريد سهام در آن روا نيست.

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                      

                            

                                  

                   ﴾ :۲۷۵[البقرة[  

خيزند مگر مانند كسي كه بر اثـر تمـاس    در قيامت) برنمي( خورند ميكساني كه ربا «
اين بخاطر آن است كـه گفتنـد   ، تواند تعادل خود را حفظ كند ديوانه شده و نمي، شيطان

و ربـا را حـرام كـرده    ، در حالي كه اهللا بيع را حالل كرده» داد و ستد هم مانند ربا است«
 است.
از ( ) و اگـر كسـي انـدرز الهـي بـه او رسـد و      چون فرق ميان اين دو بسـيار اسـت  (

و كار او به ، مال اوست، رباخواري) خود داري كند سودهايي كه در سابق به دست آمده
   »مانند و هميشه درآن مي، اما كساني كه باز نگردند؟ اهل آتشند، شود اهللا واگذر مي

﴿ فرمايد: اهللا مي                    

 ﴾ :هيچ ، دهد. و اهللا كند و صدقات را افزايش مي اهللا ربا را نابود مي« ]۲۷۶[البقرة

 .»دارد ناسپاس گناهكاري را دوست نمي انسان
كند كه ربا حرام است. كسي آن را حرام كرده كه مالكيت  اين آيه به صراحت بيان مي

وست و حاكميت به او اختصاص دارد وتنها داوري و قضاوت شريعت او اعتبـار  از آن ا
 دارد.  

اي ديگر از رباخواري به اعالن جنگ با اهللا و رسولش تعبير شده است. اهللا  در آيه

﴿ رمايد:ف مي تعالى                        

               ﴾:۲۷۹ [البقرة[ 
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ــه ايمــان آورده« ــد! از اي كســاني ك ــد. و آنچــه از ( اي ــان) اهللا بپرهيزي  مخالفــت فرم
كنيـد. بدانيـد اهللا و    رها كنيد؛ اگر ايمان داريد. اگر چنـين نمـي  ، مطالبات) ربا باقي مانده(

هاي شما از آن شماست. نـه   سرمايه، كار خواهند كرد. و اگر توبه كنيدبا شما پي، رسولش
 .»شود و نه بر شما ستم وارد مي، كنيد ستم مي

ولُ [ روايت است كه رضي اهللا عنهدر صحيح مسلم از جابر بن عبداهللا  سُ نَ رَ عَ  اللَّـهِ لَ

ىلَّ  كِ  اللَّـهُ صَ ؤْ مُ ا وَ بَ لَّمَ آكِلَ الرِّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ هِ عَ يْ دَ اهِ شَ اتِبَهُ وَ كَ هُ وَ ] لَ اءٌ وَ مْ سَ : هُ الَ رسول اهللا ( وَ قَ

هصلَّى  نويسنده و شاهدان معامله ربوي را ، ربا دهنده، ربا خواروسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
(شان در گناه برابرند). ي همهلعنت كرده و فرمود: 

1216F

1(  
به تصـريح ايـن    است. تعالىت اهللا ويند: لعنت به معناي دورشدن از رحمگ ميعلما  

رمايـد: كسـي كـه بـا نوشـتن يـا       ف مـي گناه كبيره است. در حديث ، ربا، دو آيه و حديث
داخل شده و هم طـرازِ   تعالىكند. در لعنت اهللا  به معامالت ربوي كمك مي، گواهي دادن

دادن  گـواهي ، دهنده و گيرنده ي ربا است. به همين دليل هر كس در امر ربا بـا نوشـتن  
ود و ربا خوار و ربا دهنده برابرنـد بـه ايـن    ش ميلعنت اهللا او را نيز شامل ، همكاري كند

اعـم از نوشـتن يـا    ، ترتيب روشن شد حكم كار در هر بخشي كه ربا با آن ثابـت اسـت  
گواهي دادن حرام است و علما و دعوتگران در قبال ايـن امـر و ديگـر مسـايلي كـه بـر       

وظيفـه و مسـئوليت بزرگـي    ، ح نيست و نياز به امرو نهي داردمسلمانان بطور كامل واض
اهيم خو مي تعالىدارند؛ چون اهللا به آنان علم ارزاني داشته تا براي مردم بيان كنند. از اهللا 

 ما و برادران ما را بر آنچه صالح زندگي و آخرت در آن است توفيق دهد.
  9/7/1421 -شيخ ابن عثيمين

 هاي ربوي  سهام بانك] چگونگي رهايي از 29[

سهم از سهام بانكي داشت وقتي اطالع يافتيم كه سيسـتم بانـك ربـوي     30پدرم س:
يكي از برادرانم پدرم را نصيحت كرد كه اين كار حرام است. پـدرم گفـت: آن را   ، است

                                                            
 )1598مسلم  ( -1
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بعد از فوت پدرم متوجه شديم سهامي كه پدرم قبل از فوت قصـد فـروش آن   ، بفروشيد
سهم رسيده اسـت. سـئوال    60رسيده است و حتي بيشتر شده و به را داشت به فروش ن

 اين است: آيا گناه اين عمل به گردن پدرم است؟ 
زيرا در زندگي قصد خالصـي  ، اهللا او را ببخشد! اميد است گناهي متوجه او نشود ج:

موفق به اين كار نشده است. شما  از آن را داشته است. شايد به دليل عذر يا مانعي ديگر
% را به نيت خالصي از ربـا انفـاق   20% يا10، بايد سهام را بفروشيد و قسمتي از سود آن

زيرا در انفاق مال حـرام ثـوابي بـه شـخص نمـي      ( نه به نيت صدقه و نيل به ثواب، كند
 رسد) و بقيه ي سهام را بين خودتان تقسيم كنيد.

 ) 196( جبرين ـ اللؤلؤالمكين از فتاواي ص ابن

 ا براي مصرف در امور خير] گرفتن رب30[

 كند و بـه ناچـار پـولش را در بانـك هـاي ربـوي       جواني در آمريكا تحصيل مي س: 
ذارد. آيا گرفتن سود به اين نيت كه در راه خير خرج كند بـرايش جـايز اسـت؟ بـا     گ مي

 رد؟  دا ميتوجه به اين كه اگر نگيرد. بانك آن را براي خودش بر 
در آن بانك ها جايز نيست؛ زيرا از سرمايه ي افراد اول: اين كه سپرده گذاري  ج:

استفاده نموده و با آن تجارت مي كنند. ما اجازه نداريم مال خود را در اختيار كفار قرا 
دهيم تا ازآن سود ببرند ولي اگر به خاطر ترس از دزدي يا غارت و يا حتي ترس از 

ي ندارد ولي گرفتن سود آن گذاشتن پول در بانك ايراد كار شد  جانش ناچار به اين
و  از آن نهي نموده است تعالىحرام است. زيرا چيزي را كه قبول كند رباست و اهللا 

﴿ رمايد:ف مي                           

                             

            ﴾ :۲۷۹ – ۲۷۸[البقرة[ 

مطالبـات)  ( مخالفت بـا) اهللا بپرهيزيـد و آنچـه از   ( ايد! از اي كساني كه ايمان آورده«
بـا  ، كنيـد بدانيـد اهللا و پيـامبرش    ايمان داريد. اگر چنين نمياگر ، ربا باقي مانده رها كنيد
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كنيد و  هاي شما از آن شماست. نه ستم مي اگر توبه كنيد سرمايه، شما پيكار خواهند كرد
 .  »شود نه بر شما ستم مي

 اين آيه به صراحت بيانگر اين مطلب است كه گرفتن هيچ سودي جايز نيست.  
هصلَّى رسول اهللا  روز عرفه در بزرگترين اجتماع مسلمانان وسلَّم لَيه وآله ع اللـَّ

ا [ فرمود: بَ إِنَّ رِ ـأَالَ وَ وعٌ الْ ضُ وْ لِيَّةِ مَ اهِ بْدِ » «جَ بَّاسِ بْنِ عَ ا عَ بَ انَا: رِ بَ عُ رِ ا أَضَ بً لُ رِ أَوَّ ـوَ طَّلِبِ الْ ، مُ

هُ  لُّ وعٌ كُ ضُ وْ هُ مَ إِنَّ  ]فَ

وران جاهليت منعقد شده است از امروز بـه بعـد   آگاه باشيد معامله ي ربوي كه در د«
م معامالت كن ميد و اولين معامله ي ربوي كه قراردادش را فسخ شو ميفسخ ، قراردادش

ربوي خاندان خود ما است: معامله ي ربوي عباس بن عبدالمطلب است كه تـرك شـده   
(».رددگ مياعالم 

1217F

1(   
ام تـا در   قـرار داده  ها آندر اختيار  اگر بگويي: چنانچه من سود پولم را نگيرم مالم را

ساخت عبادتگاه و تجهيزات جنگي ضد مسلمانان استفاده كنند. در جواب بايـد بگـويم:   
زيـرا  ، محض دستور اهللا باشد. نتيجه ي آن به عهده ي ترك كننده نيست، هرگاه ترك ربا

عهـده   ي شد بـه ما مامور اجراي دستور اهللا هستيم. هرگاه اين امتثال امر باعث كار فاسد

﴿ زيرا فرمان اهللا بر هر چيـز مقـدم اسـت:   ، ي ما نيست             

   ﴾ :مطالبات) ربوي باقي مانده رها كنيد( و آنچه از« ]۲۷۸[البقرة«  . 

ـ   دوم اين كه: آيا سودي كه به بانك داده د؟ در جـواب  ام از مال من به حساب مـي آي
زيرا ممكن است بانك با آن پول تجـارت نمـوده   ، بايد گفت: اين از سرمايه ي تو نيست

لذا اين سود به طور قطع به تو تعلق ندارد؛ زيرا شايد آنان بيش از اين هـم  ، و ضرر كند
سود ببرند و شاهد هيچ سودي از مال تو نبرند پس نبايد گفت: قسمتي از پـول خـود را   

يا صـرف خريـد اسـلحه    ، ام. كه در اختيار معابد خود قرار دهند قرار داده ها آندر اختيار 
 ضد مسلمانان كنند.
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دانيم؛ زيـرا در قيامـت    اقرار به كاريست كه آن را حرام مي، سوم اين كه: گرفتنِ سود 

به ربا بودن آن اعتراف خواهد كرد. وقتي ربا ست آيا جـايز اسـت    ،در پيشگاه اهللا انسان
حالل قرار دهيم در حالي كـه معتقـديم كـه حـرام اسـت؟      ، را بنام مصلحت چيز حرامي

 عمل به قياس جايز نيست.، جواب خير! چون در مقابل نص قرآن
ما مطمئن نيستيم) كه مصـرف ايـن پـول حتمـاً در معابـد و خريـد       ( چهارم اين كه: 

حتمـي و  در واقع به جاي فساد فرضي و خيالي خـود را در فسـاد   ، اسلحه بكار مي رود
بـه خـاطر فسـاد فرضـي و خيـالي كـه        انسـان پذيرد كه   ايم. عقل نمي يقيني داخل كرده

شـود. زيـرا ممكـن     احتمال وقوع و عدم وقوع آن مي رود مرتكب فساد حتمي و يقينـي 
براي مصالح خود خرج كند. يا كارمندان بانك آن را براي خود ، اين سود را، است بانك

 و يا تجهيزات جنگي ضد مسلمانان بكار نگيرند. بر دارند. و در امور معابد
تا از گناهش رهـايي  ، پنجم اين كه: اگر آن را به نيت خرج كردن در راه خير بگيري 

كني و سپس بـه فكـر رهـايي از آن     يابي بدين معنا است كه خود را در گناهي داخل مي
كـه بـه گنـاهي آلـوده      ييم قبل از آنگو ميي. اين با عقل و منطق منافات دارد. لذا شو مي

لباسش را به ادرار آلـوده كنـد تـا هرگـاه      انساناز آن دوري كن. آيا عاقالنه است ، شوي
كه معتقد به ربـا و تحـريم آن   ، آلوده شد آن را بشويد!؟ هرگز چنين كاري عاقالنه نيست

باشي و آن را بگيري و صـدقه دهـي. لـذا هرگـز آن را نگيـر و وجـودت را از آن پـاك        
 نگهدار.

آيـا يقـين دارد كـه پـس از     ، اين پول را به اين نيـت بگيـرد   انسانششم اين كه: اگر  
د؟ اما ممكـن  كن ميگرفتن بتواند خود را راضي به صدقه ي آن يا استفاده در مصالح عمو

زيرا وقتـي  ، است سود پولش را با اين نيت بگيرد. ولي هنگام عمل قصدش عوض شود
در ابتـدا   هرچنـد ود شـ  مـي وسوسـه  ، ر مواجـه شـود  با رقم هايي مثل ميليون و صـدهزا 

كه چگونه آن را به صندوق خيريه واريز  افتد مياش استوار باشد اما بعداً به وسوسه  اراده
گيرد وقتي با رقمهـاي بـزرگ پـولي     بر خود ايمن نيست. با اين نيت مي انسانكند. زيرا 

كند. در نتيجـه از صـدقه    به اش سست شود و بخل بر او غل چه بسا كه اراده، شود مواجه 
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گفت: يكي از بخيالن روزي بـر بـام بـاال رفـت و در      شود. شخصي مي دادن منصرف مي
نجـاتم  ، نجاتم دهيـد  :حالي كه انگشتانش را در گوش كرده بود همسايگانش را فرياد زد

دهيد. همسايگان پريشان شدند و به نزد او آمدنـد و پرسـيدند؟ تـو را چـه شـده اسـت       
فت خواستم زكات مالم را جدا كنم. آن را بسيار ديدم. نفسم گفـت: اگـر ايـن    فالني؟ گ

 شود مرا از دست نفسم نجات دهيد. همه مال را به ديگران دهي مالت كم مي
را سرزنش كرده  ها آن تعالىكه اهللا ، هفتم اين كه: ربا خواري مشابهت با يهود است 

﴿ فرمايد: است. و مي                    

                        

                  ﴾ ۱۶۱ – ۱۶۰[النساء[ 

، از راه اهللا هـا  آننيز) بخاطر جلوگيري بسيار ( بخاطر ظلمي كه از يهود صادر شد و«
و همچنين) بخاطر ربا ( حرام كرديم).، حالل بود ها آنبخشي از چيزهاي پاكيزه را كه بر 

اي كـافران  و بـر ، و خوردن اموال مردم بباطل، در حالي كه از آن نهي شده بودند، گرفتن
 .  »عذاب دردناكي آماده كرديم، ها آن

زيرا علماي يهود و نصارا ، هشتم: ربا خواري ضرر و طعن به حيثيت مسلمانان است
، يردگ ميهمين كه بدانند مسلمان سود ، دانند اسالم ربا را حرام كرده است كه مي

ا حرام قرار داده گيرند در حالي كه كتاب شان آن ر يند: ببينيد مسلمانان سود ميگو مي
زيرا دشمنان اسالم هرگاه ببينند ، است و اين نقطه ي ضعفي براي مسلمانان خواهد بود

دانند كه اين نقطه ي ضعف  كنند به يقين مي مسلمانان با احكام ديني خود مخالفت مي
رساند بلكه اسالم را  ضرر نمي مسلمانان است. چرا كه نافرماني مسلمانان تنها برخودشان

﴿ :فرمايد برد. اهللا تعالي مي سؤال مي زير               

                ﴾ :۲۵[األنفال[  

و بدانيـد اهللا كيفـر شـديد    ، رسـد  اي بپرهيزيد كه تنها به ستمكاران شما نمـي  از فتنه«
 .»رددا
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هصلَّى محمد ، ها انسانصحابه كه ياران دين اهللا و سپاه حق و همراه بهترينِ  ه   اللـَّ لَيـع
 هآلو لَّمساي چـه پيامـدي گريبـان گيـر      بودند در جنگ اُحد به خاطر نافرماني يك عدهو

 همه گرديد؟ شكست بعد از پيروزي.  

﴿ :فرمايد مي تعالىاهللا                        

        ﴾ :۱۵۲[آل عمران[ 

تا اين كه سست شديد. و در كار خود به نزاع پرداختيد و نافرماني كرديد بعد از آن «
 .»شتيددا ميكه عطا نمود به شما آنچه دوست 

نافرمـاني تـأثير بسـياري در عقـب مانـدگي      خواستيد حاصل شد  يعني: آنچه را نمي 
مسلمانان و قوت دشمنان و شكست مسلمانان در برابر دشمن دارد. وقتي پيروزي قطعي 

شود. در هر حال دشمنان اسـالم   رود پيروزي بدست نيامده چه مي از بين مي، با نافرماني
 شوند. از ربا خواري مسلمانان خوشحال مي

خوششان نيايد. ولي از اين كه مسـلمانان بـا نافرمـاني     از اين كار، اگر چه از يك سو
 ردند.گ ميشوند خوشحال  ضعيف مي

هريك از فسادهاي هشتگانه كه ذكر شد. براي نگرفتن ربـا از ايـن بانـك هـا كـافي       
كنم كسي كه با بينش و كنجكاوي كامل به مسئله بنگرد. چيزي بهتـر از   ست. گمان نمي ا

حق باشد از جانب اهللا است و او بـه مـن منـت نهـاده اسـت و      اين بيابد. اگراين فتوا به 
و اگر راه خطا پيموده باشم از جانب من است. ولي اميدوارم با ادله عقلـي  ، سپاس اهللا را

 و نقلي كه ذكر شد راه حق را پيموده باشم.  
 )390-3/386( مجموعه ي دروس و فتاواي حرم مكي -شيخ ابن عثيمين

 انك هاي خارجي] راه نجات از سود ب31[

فردي مبلغي پول را در يكي از بانك هاي خارجي به صورت وديعه سپرده است  س:
اش اضـافه   خواست تسويه حساب كند ديد كه مقداري سود بر سـرمايه  پس از مدتي كه

 شده است. حكم شرعي در مورد اين پول اضافي چيست؟
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خـرج كنـد. يـا آن را در     آيا آن را براي نيازمندان و خويشان مسكين با ديگر مساكين
از جانـب مـا    تعالىديگر امور خيريه مصرف نمايد؟ لطفاً در اين مورد توضيح دهيد. اهللا 

 ها را بدهد. به شما بهترين نيكي
دهـد؛ ولـي گـاهي شـكل      بدون شك اموال از آن اهللا است به هركس بخواهد مي ج:

، اخـتالس ، زورگيـري  ،شود. پس سرمايه ي كسي كه آن را از دزدي رسيدن آن حرام مي
آورد حـرام و نجـس اسـت. ايـن      پول شراب يا مانند آن به دست مـي ، رشوه. فريب، ربا

آن كار است. بطور مثال مال زورگير و سودخوار حـرام   ي دهندهتحريم مخصوص انجام 
حـالل و مبـاح   ، است. بر اين اساس اگر اين اموال در مصـارف شـرعي قـرار داده شـود    

 ردد.گ مي
فرمـود:   رضي اهللا عنـه گرفتند. عمر  ت مسلمانان از پول شراب جزيه ميبه همين جه

ها يعَ لُّوهم بَ [فروش شـراب را بـه آنـان بسـپاريد و      و خذوا من ثمنها اجلزية و اخلراج]، [وَ

(خراج و جزيه از آنان بگيريد.]
1218F

1(   
خـوك و ماليـات   ، غنايم را بر ما حالل قرار داده است اگر چه پول شـراب  تعالىاهللا 

ولي نبايد آن را براي كفار رها كند تا بـا  ، اشد. پس سود براي صاحب مال حالل نيستب
آن عبادتگاه بسازند و براي جنگ بـا مسـلمانان آمـاده شـوند. بلكـه آن را بـراي فقـرا و        
مساجد و راههاي خير و سود آور براي مسلمانان استفاده كند. زيرا اين غنيمتي است كه 

ماننـد پـول شـراب و    ، ل است و پليدي آن برطرف شده استبه مسلمانان رسيده و حال
پول زناي زن زناكـار پـس از توبـه اسـت. و بايـد بـراي مصـالح عمـومي و مسـاكين و          

(درماندگان و فقرا مصرف شود.
1219F

 شيخ عبداهللا بن حميد و ديگران چنين فتوايي دارند.   )2

                                                            
) المغنـي  4/368ابـن حنبـل از ابـن قدامـه (     فقـه   ) و الكـافي فـي  1/647ر.ك. احكام القرآن ابـن العربـي (   -1

 ) آورده است.10044، 9886)و قسمت اول آن را عبدالرزاق در مصنف خود  (173 ،4/234،5/4(

بديهي است كه اين در شرايط اضطراري براي سپرده گذاري در بانك هاي ربوي است كه بدون قصـد   -2
ربا صورت مي گيرد. اما اصل در اين مورد تحريم است چون اين عمل موجب تقويت آنان بـر جنـگ   

 و پيامبرش مي گردد.    » اهللا«عليه 
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 »14/12/1419 -شيخ ابن جبرين«

 ي ربوي ] استفاده ي مباح از بانك ها32[

ينـد:  گو مـي گـذاري در بانـك هـاي محلـي هسـتند كـه        تعدادي صندوق سرمايه س:
دهنـد. بـه طـوري كـه خريـد       براساس شريعت اسالمي معامالت سودآوري را انجام مي

هاي روغن نباتي و ماشينها و ديگر وسـايل تجـارتي بـا     كارخانه، كاالي مباح مثل معدنها
ن تعدادي از شركت ها و مؤسسـات داخلـي و   شود. سهامداران آ روش شرعي انجام مي

خارجي هستند و بيشتر رشد تجاري آن در مواردي ا ست كه در شريعت حرام نيسـتند.  
ــه ي    ــد بقي ــن صــندوق مانن ــن صــندوقها چيســت؟ در ضــمن اي حكــم اشــتراك در اي

 كنند. گيرند و سود را تضمين نمي % سود را مي10صندوقها
، گذاري كن؛ زيرا شالوده ي بانك هـا   ك ها سرمايهمال خود را در جايي غير از بان ج:

، گذاري مطـابق بـا شـريعت اسـت     ويند: اين سرمايهگ ميمعامالت ربوي است و اين كه 
دروغ است؛ زيرا غالب حالشان معتبر است و نمي توان به آنان اعتماد نمـود. همانگونـه   

اي براي كمك به آنـان   ردد و وسيلهگ ميكه معامله با بانك هاي ربوي باعث تقويت آنان 
شود كـه در نـص آيـه     اين ها شامل نهي مي ي همهدر انجام معامالت حرامشان است. و 

 است.

﴿ فرمايد: اهللا مي                       

 ﴾ :۲[املائدة[ 

مخالفت فرمان) اهللا بپرهيزيدكـه  ( و تعدي همكاري ننماييد: ازهرگز) در راه گناه ( و«
 .»مجازات اهللا شديد است

 اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه و سلم و صلي
 -فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

  هـ23/3/1421) مورخه21460( شماره ي فتوا

 ] كار در بانك هاي ربوي33[
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 و معامله با آنان چيست؟حكم كار در بانك هاي ربوي  س:

كار در اين بانك ها حرام است؛ زيرا كمك به فعاليت هـاي ربـوي اسـت. وقتـي      ج:
شود در حديث صحيح روايـت   كنندگان به ربا مي كمك براي ربا باشد شامل لعنت كمك

ولُ [ است كه سُ نَ رَ عَ ىلَّ  اللَّـهِ لَ ا  اللَّـهُ صَ بَ لَّمَ آكِلَ الرِّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ هِ عَ يْ دَ ـاهِ شَ اتِبَهُ وَ كَ كِلَهُ وَ ؤْ مُ وَ  وَ

[ اءٌ وَ مْ سَ : هُ الَ هصلَّى [رسول اهللا  قَ نويسـنده و  ، ربـا دهنـده  ، ربا خواروسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

(شاهدان معامله ربوي را لعنت كرده است.]
1220F

1( 
بـوي  اگر كمك به ربا نباشد رضايت و اقرار به آن است كار كـردن در بانـك هـاي ر   

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

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

 ] كار در بانك هاي ربوي34[

است يا خير؟ مرا راهنمـايي   پسر عموي من كارمند بانك است. آيا اين كار جايز س:
ام كار در بانـك جـايز    به شما جزاي خير دهد. از بعضي از برادران شنيده تعالىاهللا ، كنيد

 نيست.
كار در بانك هاي ربوي جـايز نيسـت؛ زيـرا كـار در بانـك هـاي ربـوي شـامل          ج:

 همكاري در گناه و تعدي از اوامر الهي است.  

﴿ رمايد:ف مي تعالىاهللا                       

   ﴾ :۲[املائدة[ 

مخالفت فرمان) اهللا بپرهيزيد كه ( هرگز) در راه گناه و تعدي همكاري ننمايد! از( و«
 .  »مجازات اهللا شديد است

                                                            
 )1598مسلم  ( -1
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ا ربا خوران جايز نيست. در حديث ربا از بزرگترين گناهان است؛ بنابراين همكاري ب

ولُ [ صحيح روايت است كه سُ نَ رَ عَ ىلَّ  اللَّـهِ لَ كِلَـهُ  اللَّـهُ صَ ؤْ مُ ـا وَ بَ ـلَّمَ آكِـلَ الرِّ سَ هِ وَ آلـِ يْهِ وَ لَ عَ

هِ  يْ دَ اهِ شَ اتِبَهُ وَ كَ ] وَ اءٌ وَ مْ سَ : هُ الَ (وَ قَ
1221F

1( 

هصلَّى [رسول اهللا   نويسنده و شـاهد ربـا   ، ربا ي دهنده، خوار رباوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
 را لعنت كرده است و فرموده: همه يكسان هستند.]

 )143-1/142( -ابن باز ـ كتاب الدعوة  شيخ

 ] حكم كار در بانك هاي ربوي  35[

حكم اسالم در مورد كار در بانك هاي ربوي مثل بانـك مصـر يـا بانـك هـاي       س: 
 زيرا كاري دولتي است. -است يا خير؟محلي مصر ج. م. ع چيست؟ آيا جايز 

هصلَّى كتاب اهللا و سنت رسول اهللا  براساس ج: لَّم  علَيه وآله  اللـَّ سـو اجمـاع امـت   و
ربا حرام است. حرمت ربا از نظر دين اسالم امري بديهي است. كار در بانك هاي ربوي 

 نيز حرام است.  

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا              ﴾  :هرگـز در راه  « ]۲[املائـدة

 .  »گناه و تعدي همكاري نكنيد

ولُ [ سُ نَ رَ عَ ىلَّ  اللَّـهِ لَ هِ  اللَّـهُ صَ يْ دَ ـاهِ شَ اتِبَهُ وَ كَ كِلَهُ وَ ؤْ مُ ا وَ بَ لَّمَ آكِلَ الرِّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ :  عَ ـالَ وَ قَ

[ اءٌ وَ مْ سَ  هُ

نويسـنده و دو شـاهد   ، ربـا دهنـده  ، ربا خـوار وسلَّم علَيه وآله  ـهاللَّصلَّى [رسول اهللا 
(معامله ي ربوي را لعنت فرموده است.]

1222F

2(   
، اجازه ي فعاليت بـه بانـك هـاي ربـوي توسـط حكومـت يـا سـكوت در برابـر آن         

كند. زيرا حـق قـانون گـذاري بـا حكومـت       معامالت ربوي را براي مسلمانان حالل نمي
 ط از آن اهللا و رسولش است.نيست و فق

                                                            
 )1598مسلم  ( -1
 ي سابق گذشتتخريج حديث در فتوا -2
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 نبينا محمد وآله وصحبه و سلم.   اهللا علي و صلي
 )15/51( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ] داليل تحريم كار در بانك ها ربوي36[

 حكم كار در بانك ها چيست؟   س:

سنت و اجماع حرام ، بيشتر معامالت بانك ها ربوي است و ربا هم براساس قرآن ج:
هصلَّى است. و به حكم پيامبر  هركس ربا خـوار و ربـا دهنـده را بـا     وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

با ربا خـوار شـريك   ، در لعنت و دوري از رحمت اهللا، نوشتن يا گواهي دادن كمك كند
 است.

ولُ [آمده كه ، در حديثي به روايت جابر، در صحيح مسلم و ديگر كتب سُ نَ رَ عَ ـهِ لَ  اللَّ

ىلَّ  هِ  اللَّـهُ صَ يْ دَ اهِ شَ اتِبَهُ وَ كَ هُ وَ وكِلَ مُ ا وَ بَ لَّمَ آكِلَ الرِّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ ]  عَ اءٌ وَ مْ سَ : هُ الَ  وَ قَ

هصلَّى رسول اهللا ( نويسـنده و دو شـاهد   ، ربـا دهنـده  ، ربا خـوار وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
(سان هستند).معامله ربوي را لعنت كرده و فرمود: همه يك

1223F

1( 
كنند همكار صاحبان بانك در اداره ي امـور آن هسـتند    كساني كه در بانك ها كار مي

داد و ستد پول يا كارهاي ديگـري  ، جا به جايي اوراق، گواه بودن، ثبت كردن، در نوشتن
 كه كمك به ربا خوران است.

ا از آن دور به اين دليل كار در بانك هاي مصرفي حرام است و مسلمان بايـد خـود ر  
، هاي ديگـري كـه اهللا حـالل قـرار داده اسـت      از راه، كند و براي به دست آوردن روزي 

 استفاده كند. از پروردگارش بترسد و خود را مصداق لعنت اهللا و پيامبرش قرار ندهد.
 وصلي اهللا علي نبينا محمد و اله و صحبه و سلم.

 )39-15/38( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ] حكم حقوق كارمندان بانك 37[
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 د حكمش چيست؟كن ميحقوقي كه كارمند بانك از بانك دريافت  س:

كنـد   و تشويقي دريافت مـي ، اگر بانك ربوي نباشد آنچه را كارمند بعنوان حقوق ج:
داده و بعنـوان كسـب حـالل محسـوب      جايز است؛ زيرا در مقابل كاري است كه انجـام  

زيـرا بـا پرسـنل    ، گيرد حـرام اسـت   ربوي باشد آنچه را كارمند مي د. اما اگر بانكشو مي
 بانك در گناه و تعدي از فرامين الهي همكاري نموده است.

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                       ﴾

 ]۲[املائدة: 
هرگز) در راه گناه وتعدي همكاري ( و پرهيزگاري با هم تعاون كنيد و در راه نيكي«

 .»ننماييد

ولُ [ سُ نَ رَ عَ ىلَّ  اللَّـهِ لَ هِ  اللَّـهُ صَ يْ دَ اهِ شَ اتِبَهُ وَ كَ كِلَهُ وَ ؤْ مُ ا وَ بَ لَّمَ آكِلَ الرِّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ :  عَ الَ وَ قَ

[ اءٌ وَ مْ سَ  هُ

هصلَّى [رسول اهللا  نويسـنده و دو شـاهد   ، ربـا دهنـده  ، ربا خـوار  وآله وسلَّمعلَيه  اللـَّ
 مسلم. )1224F1(] معامله ي ربوي را لعنت كرده و فرمود: همگان يكسانند.

 وصلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.
 )15/52( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 آوري قسط هاي ربوي ] حكم كارمند جمع38[

بخـش حقـوق مـدني در دفتـر     ، نيروهاي امنيتي هستم. در پليس پايتخت كارمند س:
بر پرداخـت مبلـغ   ، بدهكار و طلبكار، كنم و به اقتضاي كارم در اين دفتر كار مي، اقساط

مشـكل ايـن   ، اتفـاق دارنـد  ، اقساط ماهيانه از طريق اين دفتر كه مـن كارمنـد آن هسـتم   
عليه مشتريان ، الرياض و ديگر بانك ها، جاست كه بانك هاي تجارتي مثل بانك االهلي

رونـد تـا    كنند. هنگام انجام معامله به بخش حقوق بـانكي مـي   خود شكايتهايي تنظيم مي
كنند كه پول را ماهيانه  مردم با بانك ها توافق مي، به طور عموم، تصميم الزم گرفته شود
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مقرر از بدهكار بـه   يا ساليانه پرداخت كنند. پس از آن مسئوليت گرفتن اقساط در موعد
تحويل بگيرم و به بانك تحويـل دهـم. ودر صـورت     ها آنود تا از ش ميدفتر من واگذار 
دهـم مـانع شـرعي     د آيا در كاري كه من انجام ميشو ميگيري  قضيه پي، تاخير پرداخت

 وجود دارد؟
بانك تجاري) و بدهكار به شما ارجـاع شـود.   ( وقتي معامله اي ربوي بين طلبكار ج:

بت اقساط بين آن دو براي شما جايز نيست. زيرا همكاري بر گناه و تعـدي از فـرامين   ث
 الهي است. 

 علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم وصلي اهللا 
 )15/62( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ] كار در مؤسسات ربوي39[

كند و وام ربـوي   گذاري مي اي كه در بانك سپرده حكم كار در شركت يا مؤسسه س:
 چيست؟، گيرد مي

 كار در آن جايز نيست؛ زيرا همكاري در كار حرام است.   ج:

﴿ فرمايد: اهللا مي            ﴾ :و برگناه و تعدي « ]۲[املائدة

 . »همكاري نكنيد
 علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وصلي اهللا 

 )15/10( يمي مباحث علمي و افتافتاواي انجمن دا

 ربا در بانك هاي ربوي ] كار بدون 40[

 آيا كارهايي مانند رانندگي و نگهباني در مؤسسات ربوي جايز است؟ س:

كار در مؤسسات ربوي جايز نيست؛ اگر چه رانندگي و نگهباني باشد. زيرا داخل  ج:
ست و كسـي  ها آنت به كار شدن به عنوان كارمند در اين گونه مؤسسات به معناي رضاي

دارد و وقتي در جهـت منفعـت آن    ر نميب ميقد، براي منافع آن، كه به كاري معتقد نباشد
گنـاه آن كـار را در بـر دارد.    ، د گويا به آن راضي است و رضايت به كار حرامكن ميكار 
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و ثبت قراردادهـا  ، تحويل گرفتن سپرده ها، كسي كه در بانك مشغول به كار ارسال پول
د شـو  ميبدون شك به عنوان همكار مستقيم در معامالت ربوي محسوب ، امثال آن است

 و اين نوع فعاليت ها از نظر شرعي حرام است. 

ولُ [ سُ نَ رَ عَ ىلَّ  اللَّـهِ لَ هِ  اللَّـهُ صَ يْ دَ اهِ شَ اتِبَهُ وَ كَ كِلَهُ وَ ؤْ مُ ا وَ بَ لَّمَ آكِلَ الرِّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ :  عَ الَ وَ قَ

مْ سَ  ]هُ اءٌ   وَ

هصلَّى [رسول اهللا  نويسـنده ي ربـا و دو   ، ربـا دهنـده  ، ربا خـوار وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
(يكسان هستند.] ها آنشاهد معامله ي ربوي را لعنت نموده و فرموده: همه ي 

1225F
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 )3/369( مجموعه دروس و فتاواي حرم مكي -شيخ ابن عثيمين

 وي] نگهباني در بانك هاي رب41[

در يكي از بانك ها كار كرده اسـت.  ، به عنوان نگهبان شب، سال 10فردي مدت س:
اي بـه معـامالت بـانكي     حال فهميده كه كار در بانك ها حرام است. و هيچ گونه عالقـه 

 ندارد. آيا شغل خود را ادامه دهد يا خير؟
اه و براي مسلمان نگهباني در بانك هاي ربوي روا نيست زيرا همكاري در گن ج:

﴿ رمايد:ف مياز آن نهي نموده و  تعالىتعدي از فرامين الهي است كه اهللا         

     ﴾ :و در راه گناه و تعدي همكاري ننماييد« ]۲[املائدة« . 

معامالت بانك ها به طور عموم ربوي است. لذا شايسته است.كه راه حـالل ديگـري   
 روزي جستجو كنيد.براي كسب 

 اهللا علي نبينا محمد و اله و صحبه و سلم. وصلي
 )15/43( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ي بانكها آنكاري ساختم ] حكم نقاشي و رنگ42[
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كاري دفاتر و اتاقهاي بانك مشغول به كـار هسـتم و    در يكي از بانك ها به رنگ س:
يفه ي من فقط رنگ آميزي است. آيا اين مشاركت در بلكه وظ، به امور مالي كاري ندارم

شود كه بايد ترك كنم يا ايـن كـه كـارم متفـاوت از ديگـران       كارهاي ربوي محسوب مي
 است؟
كـار شـما هـم    ، د كه متعلق به بانك استشو ميكار در بانك شامل همه كارهايي  ج:

كـه بايـد آن را    بمنزله ي همكاري با بانك هاي ربوي و همكاري در گناه و تعدي است
   -ترك كنيد و كار حالل ديگري جستجو كنيد

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                       ﴾

 ]۳ – ۲[الطالق: 
ز كنـد. و او را ا  و هر كسي تقواي الهي پيشه كند. اهللا راه نجاتي براي او فـراهم مـي  «

 .  »دهد جايي 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
 )15/63( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ] حفاظت از تجهيزات بانك43[

ب در شركت هايي كه تجهيزات الكترونيكـي در  حكم كار به عنوان مهندس مراق س:
تجهيزات الكترونيكي مانند پـول  ، چيست؟ شركت، دده مي اختيار بانك هاي ربوي قرار

فروشد و ما به عنوان مهندس مراقب موظفيم به بانك  تلفن به بانك ها مي، مانيتور، شمار
اس كـه بانـك بـا ايـن     برويم و اين تجهيزات را راه اندازي كنيم آيا اين كار بر ايـن اسـ  

حـرام  ، كنـيم  كند و ما بانك را كمك مي هاي خود را مرتب مي تجهيزات حساب و برنامه
 د توفيق دهد.پسند مياست؟ اهللا شما را به آنچه 

كننـد كـار جـايز نيسـت. زيـرا در آن       در شركت هايي كه به اين صورت كار مـي  ج:
 تعاون بر گناه و تعدي از اوامر الهي است.
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  علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.اهللا وصلي
 )19-15/18( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ] حكم تجارت پول44[

 حكم داد و ستد پول با قيمت متفاوت چيست؟ س:

تبديل پول به پول را گويند) در ايـن  ( تجارت پول در اصطالح همان صرف پول ج:
ل بعنوان شرط اساسي مطرح اسـت كـه در   تحويل گرفتن و تحويل دادن پو، نوع معامله

التقابض) گويند. هرگـاه تقـابض در مجلـس عقـد صـورت پـذيرد       ( اصطالح فقها به آن
، معامله درست است به اين صورت كه كسي پول عربستان را به دالر آمريكا عوض كنـد 

ر به اين شرط كـه دالر را د ، اگر چه قصد رسيدن به سود را هم داشته باشد ايرادي ندارد
همان مجلس بگيرد و پول سعودي را تحويل دهد ولي اگر در مجلس تحويـل نـداد يـا    

 نگرفت. جايز نيست. و اين ربا در نسيئه است.  
 )2/40( )5( كتاب الدعوة -شيخ ابن عثيمين

 ] تجارت پول45[

آيا تجارت پول براي مسلمان جايز است؟ آيا اين كار با قوانين اسـالم مطابقـت    س:
 ن در اين مورد چيست؟دارد؟ حكم دي

معامله كردن. اين كـار ايـرادي نـدارد؛    ، تجارت پول: يعني پول نقد را به پول نقد ج:
ولي به شرط اين كه در همان مجلس و قبل از جدا شـدن از هـم دو جـنس را تحويـل     
بگيرند اگر در معامله از يك طرف پول و از طرفي ديگر چك هاي تضميني باشد باز هم 

ين معامله خواه خريدار و فروشنده باشند و يا وكيـل آن دو ولـي اگـر    درست است. طرف
گناهكار بوده و داراي نقـص   جايز نيست و انجام دهنده آن، معامله به اين صورت نباشد

 شود.   ايماني است ولي اين كار باعث كفرش نمي
 )2/364( اسالمي فتاواي -ابن جبرين  شيخ

 ه] حكم داد و ستد پول در بازار سيا46[
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ضمن اين كه قوانين كشوري آن را  آيا داد و ستد پول در بازار سياه جايز است؟ س:
 منع كرده است.

شان فرق كند؛  جايز است. اگر چه قيمت، داد و ستد پول وقتي از جنس هم نباشد ج:
 ردد.  گ ميولي بايد دست به دست باشد مخالفت با قوانين كشوري مانع جواز آن ن

 )2/15( ن دايميانجم، اسالمي فتاوي 

 ] شرط تعويض سكه با اسكناس47[

آيا داد و ستد پول خرد [فلزي] با اسكناس كه اضافه هم بگيرد جهت اسـتفاده از   س:
 آن در مكالمات تلفني جواز دارد؟

اي است. جواب مثبت  ريال سكه 9ريالي به  10معامله ي اسكناس، اگر هدف ج:
هصلَّى زيرا رسول اهللا ، ندارداست و به علت اختالف جنس دو پول ايرادي  علَيه  اللـَّ

 هآلو لَّمسهِ [ در مورد اجناس ربوي مي فرمود:و ذِ تْ هَ تَلَفَ ا اِخْ إِذَ ـفَ يْفَ الْ وا كَ بِيعُ نَافُ فَ أَصْ

ا بِيَدٍ  دً انَ يَ ا كَ ئْتُمْ إِذَ  ]شِ

().خواهيد دست به دست معامله كنيد وقتي اين جنسها مختلف شد هرگونه كه مي(
1226F
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اخـتالف حقيقـي   ، به هرحال نظريه ي ما اين است. كه هرگاه پول ها از لحاظ جنس

تفاوت قيمت ، داشتند مانند سكه و اسكناس و يا اختالف ارزي داشتند مانند ريال و دالر
 شان ايرادي ندارد به شرط اين كه دست به دست باشد.  
 )46-2/45( -)5( -الدعوة كتاب -شيخ ابن عثيمين
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 آزمايي و انفاق سود آن در كار خير ] حكم بخت48[

حكم شركت در بخت آزمـايي چيسـت؟ بـه ايـن صـورت كـه شـخص بليـت          س:
د. در آور مـي د و اگر شانس با او يار شد پـول كالنـي را بدسـت    كن ميآزمايي تهيه  بخت

مجاهـدين   ضمن اگر هدف فرد هزينه كردن اين پول در فعاليتهاي اسـالمي و كمـك بـه   
 حكم آن چيست؟  ، باشد

به سود  آن گونه كه در سؤال آمده كه ايشان بليت بخرند و سپس به طور شانسي ج:
در مورد آن  تعالىبسياري برسند. اين كار در حكم برد و باخت و قماري است كه اهللا 

﴿ :فرمايد مي                       

                             

                               

                                    

   ﴾ :۹۲ – ۹۰[املائدة[ 

، آزمـايي]  تهـا و ازالم [نـوعي بخـت   ايد. شراب و قمار و ب اي كساني كه ايمان آورده«
خواهد بـه   شيطان مي(، دوري كنيد تا رستگار شويد) ها آناز ، پليد واز عمل شيطان است

در ميان شما عداوت وكينه ايجاد كند. و شما را از يـاد اهللا و از  ، وسيله ي شراب و قمار
، خود داري خواهيد كرد) )،و با اين نهي اكيد، با اين همه زيان و فساد( نماز باز دارد. آيا

از مخالفــت فرمــان او) بترســيد و اگــر روي ( اطاعــت اهللا و اطاعــت رســول نماييــد. و(
چيـز  ، جز ابالغ آشـكار ، و) بدانيد بر رسول ما، مستحق مجازات خواهيد بود(، برگردانيد

 .  »ديگري نيست
 يرد.  گ ميد كه بين برد و باخت صورت شو ميقمار به هر آن معامله اي گفته 

بازيگر قمار در صورت برنده شدن بدون مشقت و زحمت به مبلغ بااليي دست يافته 
د. در واقع انجـام  كن ميو در صورتي كه بازنده شود بدون هيچ حسابي مبلغ زيادي ضرر 

اين كار از نظـر شـرعي حـرام بـوده و در     ، كند يا سود آيا ضرر مي، داند آن نمي ي دهنده
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شود كه مشاهده كند اهللا  وقتي آشكار مي انسانآن براي  رديف گناهان كبيره است. زشتي
آن را با بت پرستي و شراب و ازالم همسان قرار داده است. منافعي كه توقع آن را  تعالى

 شود.   داريم در ضررهايش گم مي

 ﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                     

                     ﴾ :۲۱۹[البقرة[ 

گناه و زيان بزرگي اسـت؛ و   ها آنكنند بگو در  درباره شراب و قمار از تو سئوال مي«
بيشـتر   هـا  آنرا منفعـت   هـا  آناز نظر مادي) براي مردم در بـر دارد؛ ولـي گنـاه    ( منافعي
 .»است

منافع را با صيغه ي جمع و گنـاه   تعالىه بايد تأمل كرد از اين جهت كه اهللا در اين آي
را با صيغه ي مفرد آورده است. و نفرموده در آن گناهان بـزرگ و منـافعي بـراي مـردم     

اشاره به اين است كه منافع هر چقدر زيـاد باشـند بـاز    ، ويد: گناه بزرگگ مياست. بلكه 
ك هستند و گناه قمار بيشتر از منـافع آن اسـت بنـابراين    اند، هم در برابر اين گناه بزرگ

، هدف از آن كارهاي خيري ماننـد: راهسـازي   هرچند، آزمايي جايز نيست ورود به بخت
كمك به مجاهدين و چيزي مانند آن باشد. بلكه اگر اين امـوال را كـه از   ، ساخت مسجد

پـذيرد و گنـاهش    ن را نمـي راه حرام به دست آورده است در راه اهللا هم خرج كند اهللا آ
باقي اسـت و اجـري دسـتگيرش نخواهـد شـد. چـون اهللا پـاك اسـت و جـز پـاكي را           

جهت رهـايي  ، مانند مسجد سازي، پذيرد. خرج كردن اموال حرام در مصالح و منافع نمي
گناهي را انجام دهد و بعـد   انساناز اموال حرام كمال بي خردي و ناداني است. چگونه 

كنـد و   تـر آن اسـت كـه شـريعت آن را تأييـد مـي       آن تالش كند. عاقالنهبراي رهايي از 
يد: مرتكب خطا نشويد كه بعداً براي رهايي از آن مجبوريد كه خود را به تالش و گو مي

 زحمت بياندازيد.
مال حرام را به اين نيت بدسـت آورد كـه در كارهـاي     انسانبنابراين جايز نيست كه 
و نه به اين نيت كه اگر بدست آورد بـراي رهـايي از آن   ، كندمورد پسند اهللا تعالي خرج 
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خرج كند. بلكه واجب اين است كه حرام را ترك كـرده  ، در كارهاي سودمند براي مردم
 و به آن آلوده نگردد.

 )442-4/441( -فتاواي اسالمي، شيخ ابن عثيمين

 يرس) السحب علی شهادات االستثامر من امل( مشاركت ] قرعه كشيِ اوراق49[

كنند كه عبارت  اوراق بهاداري صادر مي، در برخي از كشورها بعضي از بانك ها س:
كشـي سـود    شود و هر ماه بانـك پـس از قرعـه    از اوراقي است كه از بانك خريداري مي

توانـد   مـي ، دهند. با توجه به اين كـه صـاحب اوراق   كالني را به صاحب اوراق برنده مي
ركند و پولش را بگيرد. حكم شريعت در مورد ايـن پـول   هرگاه خواست اوراق را واگذا

 چيست؟  ، رسد كه به صاحب اوراق مي
 اين كار قمار و از گناهان كبيره است.، اگر مسئله آن گونه باشد كه ذكر شد ج:

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                       

                             

                                

   ﴾ :۹۱ – ۹۰[املائدة[  

ايد! شراب و قمار و بتها و ازالم پليـد و از عمـل شـيطان     اي كساني كه ايمان آورده«
خواهد بوسيله ي شراب و قمـار در   از آن دوري كنيد تا رستگار شويد. شيطان مي، است

آيـا خـود داري   ، و نماز بـاز دارد  ميان شما عداوت و كينه ايجاد كند و شما را از ياد اهللا
 .»خواهيد كرد

كند بايد به سوي اهللا باز گردد و از او طلب مغفرت نمايـد   اي مي هركس چنين معامله
و از اين معامله دوري كند و از آنچه تا به حال از ايـن طريـق بـه دسـت آورده خـود را      

 اش را بپذيرد.   رهايي بخشد. اميد است اهللا توبه
 )4/443( فتاواي اسالمي -انجمن دايمي
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 ] جوايز مراكز تجاري50[

 احلمد هللا و الصالة والسالم عيل رسول اهللا و آله و صحبه... اما بعد:  

، ود كه برخي از مؤسسات و مراكز تجاري در روزنامه يا جاهـاي ديگـر  ش ميمشاهده 
ريـق مـردم   گيرد. از اين ط جايزه مي، كنند كه هر كس از اجناس آنان خريد كند اعالن مي

ند. برخي از مردم هـم بخـاطر كسـب    كن ميمند  را به خريد از مؤسسه ي خودشان عالقه
، بايـد دانسـت كـه ايـن كـار     ، ند كه به آن نياز ندارندكن ميجايزه اقدام به خريد اجناسي 

بـه  ، د و از نظر شرعي حرام است. مراكز تجاري با اين شيوهشو مينوعي قمار محسوب 
اين تبليغـات سـببي اسـت بـراي فريـب مـردم و       ، ندكن ميتصاحب  ناحق اموال مردم را

معاملـه  ، رونقي اجناس تجاري كساني كه بـدون ايـن نـوع قمـار     ترويج ناسالم كاال و بي
كنند؛ لذا دوست دارم به اطالع خوانندگان برسانم كه اين كار حرام است و جوايز آن  مي

بدسـت آمـده و طبعـاً حـرام هسـتند.       د. زيرا چنين جوايزي از راه قمارباش مينيز حرام 
 تاجران مسلمان بايد از اين گونه كارها اجتناب كنند.  

﴿ :فرمايد مي تعالىاهللا                          

                         

                             ﴾

 ]۳۰ – ۲۹[النساء: 
كـه  مگـر ايـن   ، ايد: اموال يكـديگر را بـه باطـل نخوريـد     اي كساني كه ايمان آورده«

وخود كشي نكنيد اهللا نسبت به شما مهربان است. و ، تجارتي با رضايت شما انجام گيرد
هركس اين عمل را از روي تجاوز و ستم انجام دهد بزودي او را در آتشي وارد خواهيم 

 .  »و اين كار براي اهللا آسان است، كرد
را حرام نمـوده؛  اين كار از معامالت حالل نيست؛ بلكه همان قماري است كه اهللا آن 

اموال مردم را به باطل بخورند و اسباب تعدي و تجـاوز از   اي عدهد شو ميموجب  چون
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كند. و از طرفي اين كار سبب بغض و دشمني بين  حدود شريعت را بين مردم فراهم مي
 ود.ش ميمردم 

﴿ فرمايد: مي تعالىاهللا                       

                             

                                

   ﴾ :۹۱ – ۹۰[املائدة[ 

آزمايي) پليد  نوعي بخت( شراب و قمار و بتها و ازالم !ايد  اي كساني كه ايمان آورده«
بوسـيله  ، خواهد دوري كنيد تا رستگار شويد. شيطان مي ها آنو از عمل شيطان است. از 

ايجاد كند و شما را از ياد اهللا و نمـاز بـاز     ن شما عداوت و كينهدر ميا، ي شراب و قمار
 .»خواهيد كرد؟! دارد. آيا خود داري

ي مسلمانان را به سوي رضايت خود و مصلحت خودمان  خواهيم ما و همه از اهللا مي
 راهنمايي كند و از هر آنچه خالف شريعت است در پناه خود گيرد.  

 سلم علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.  إنه جواد كريم. و صلي اهللا و
 )19/398( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة -شيخ ابن باز
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 بيمه بخش



 
 كاال بيمه و عمر بيمه حكم] 51[

 رند؟دا ميحك چه كاال بيمه و عمر بيمه س:

 در اگـر ، اسـت  هنمـود  عمر ي بيمه را خود كه كسي زيرا است؛ ناجايز عمر بيمه ج:
 بـه  را مـرگ  فرشـته  تواند نمي بيايد سراغش به الموت ملك و گيرد قرار مرگ ي لحظه

 اين -..و نياييد بنده سراغ شما لطفاً هستم عمر ي بيمه، من كه -دهد ارجاع شركت بيمه
 از پـس  عواقـب  مـورد  در -خـود  نمودن بيمه با ايشان، است نفهمي و ناداني نهايت كار

 اعتمـاد  سلب تعالى اهللا از و است نموده اعتماد بيمه شركت به -اشرثهو خارجو م مرگ
 قـرآن  در را قمـار  تعـالى  اهللا. است قمار عين و قمار حكم در بيمه موضوع اصل. كندمي
 .است نموده ذكر، ارگيخو مي و آزمايي بخت و شرك كنار در

، شـد  طـوالني  عمرش و نمود بيمه را خود اگر انسان، بيمه موضوع در كه طوري به 
 را خـود  اگـر . بيند مي زيان و ضرر كار اين با و كند پرداخت بيمه حق سال چندين بايد
 ي مسـئله  صـورت  هـر  در د؛كن مي ضرر بيمه شركت، نمود وفات بالفاصله و نمود بيمه
 .است قمار حكم در، بزند دور، باخت و برد بين كه قراردادي هر يا و بيمه
 هـيچ  بـدون  بميـرد  زود اگر، دكن مي بيمه را خود كه شخصي كه اين مطلب توضيح( 

 اش ورثـه  بـه  شـركت  طـرف  از عمـر  بيمـه  حق عنوان به زيادي مبلغ مشقتي و زحمت
 بـه  زيـادي  مبـالغ  هـا  سـال  ايـن  طول در بايد شد طوالني عمرش اگر .دشو مي پرداخت

 تيجنـاي  و جـرم  هـيچ  ارتكاب بدون واقع در كه كند پرداخت شركت به بيمه حق عنوان
 )دكن مي ضرر مالي نظر از و دكن مي پرداخت پول

 ) 3/192( المكي الحرم فتاوي و دروس مجموع -عثيمين ابن شيخ

 كاال ءبيمه حكم] 52[

 بروز زمان در كه، نمود بيمه را خود مايملك و كاال توان مي كه امشنيده مردم از س:
 جايز شرع نظر از بيمه عنو اين آيا د؛كن مي پرداخت را آن خسارت بيمه شركت، حوادث
 است؟ جايز آن نوع كدام است معمول كه هاييبيمه انواع از است؟
 بيمـه  شـركت  بـه  را مبلغـي  سـاالنه  يـا  ماهانـه  شخصـي  كه است معنا بدان بيمه ج:

 بـروز  هنگـام  و كنـد  تعهـد  را نظـر  مـورد  شئ ضمانت، بيمه شركت تا دكن مي پرداخت
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 حـال  هـر  در گزار بيمه كه است بديهي ايد؛نم پرداخت شخص به را آن خسارت حادثه
 كـه  صورتي در، دكن مي نفع گاهي و دكن مي ضرر گاهي بيمه شركت اما دكن مي خسارت
 كـرده  پرداخـت  -شـركت  -گر بيمه به گزار بيمه كه باشد مبلغي از بيشتر دهروا خسارت

 در يخسـارت  اصـالً  يـا  باشد اندك، وارده خسارت اگر اما كرده؛ ضرر بيمه شركت است
 باخـت  و بـرد  بـين  هميشه كه ايمعامله بنابراين. است كرده سود بيمه شركت نباشد كار
 شـراب  رديف در را آن و نموده حرام را قمار» تعالى اهللا« .است قمار نوع از زند مي دور

 . است حرام بيمه نوع اين بنابراين. است نموده ذكر ها بت پرستش و
 كه حديثي بدليل .هستند حرام باشند ضرر رب مشتمل كه هايي بيمه انواع تمام

ىلَّ «: دكن مي روايت رضي اهللا عنه هريرهواب لَّمَ  اللَّـهُ ان النبي صَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ يْعِ  :عَ نْ بَ َي عَ هنَ

ـ رالْ رَ  )1227F1(»غَ

هصلَّى  اهللا رسول[  نمـوده  نهـي ، باشد ضرر آن در كه ايمعامله ازعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ
 ].است

 عثيمين ابن شيخ امضاي با فتوا

 ماشين بخصوص، تجاري اموال ي بيمه حكم] 53[

 چيست؟ حكمش ماشين مخصوصاً تجاري اموال بيمه س:

 :دفرماي مي كه» تعالى و سبحانه اهللا«گفتار بدليل است ناجايز تجاري اموال ي بيمه ج:

﴿              ﴾ :در باطل به را خودتان اموال و« ]۱۸۸[البقرة 

 . »نخوريد خود ميان
 مـاه  هـر  شـده  بيمـه  د؛كن مي ميل و حيف ناحق به را شدگان بيمه اموال، بيمه شركت

 -رسـند  مـي  هنگفتي مبلغ به مجموع در كه دكن مي پرداخت بيمه حق عنوان به را مبلغي
 بـه  ينيـاز  ماشـينش  هـم  بـار  يك مدت ينا طول در شده بيمه كه -افتد مي اتفاق بسيار
 شـده  بيمـه  مـواردي  در. دشـو  ميبرگردانده ن او به پولش طرفي از و نداشته باشد تعمير

                                                            
 )1513(  مسلم -1
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 بيمـه  شركت نتيجه در، افتد مي اتفاق اي حادثه و دكن مي پرداخت بيمه شركت به مبلغي
 چنـين  در .كنـد  پرداخـت  نمـوده  دريافـت  كـه  چه آن برابر چندين مبلغي دشو مي ناچار

 .دكن مي برداري بهره ناحق به بيمه شركت پول از شده بيمه وضعيتي
 اسـتقبال  بـه  تمـام  جرأت با ندكن مي پرداخت بيمه حق كه كساني از بسياري طرفي از

 اگـر  :ينـد گو مـي  و ندكن مي استقبال خطر از پروايي بي و باكي بي با و روند مي حوادث
 پيامـدهاي  موضوع اين. دكن 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

 .است قمار حكم در بيمه شركت با قرارداد ]54[

 طي كه ام نموده امضاء قراردادي بيمه شركت با بنده كه رسانم مي شما العاطّ به س:
 پرداخـت  مقابـل  در را ام كارخانـه  همچنـين  و آن سرنشين همراه به ماشين، قرارداد اين

 بـه  ملزم بيمه شركت دهد رخ اي حادثه هرگاه آن قبال در كه ام نموده بيمه معين مبلغي
 قـرارداد  اين كه نمود عرض بنده براي دوستان از يكي. دباش مي وارده خسارت پرداخت

 بيمـه  شـركت  بـا  را قـرارداد  اين زماني بنده كنم عرض بايد است؛ ناجايز شرعي نظر از
 بعضي طرف از -برايم قرارداد اين جواز بر مبني فتوايي شما جانب از كه امه نمود منعقد

 .شد ذكر -دوستان از
 زيرا ؛نمائيد بيان را آن جواز عدم يا جواز و دهيد توضيح را مسئله اهمخو مي شما از 
 راهنمـايي  را ما زمينه اين در ...دارند كار و سر موضوع اين با آشنايان و افراد از اريبسي

 .الجزاء خير االسالم عن و عنا اهللا جزاكم. كنيد
 محسوب قمار نوع از كه دارد شهرت تجاري ي بيمه به قراردادها نوع اين ج:

 چنين زيرا اند؛ نموده نبيا را آن حرمت اي اعالميه طي »پايه بلند يعلما هيأت«، آيند مي
 در تعالى اهللا كه است قمار مصاديق ي گيرنده بر در و است همراه جهالت با قراردادي
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﴿ :فرموده قمار مورد                      

                ﴾ :۹۰[املائدة[ 

، ييآزمـا  بخـت  تيرهـاي  و هـا  بـت  و قمـار  و شراب كه است اين حق! مؤمنان اي«
 .»شويد رستگار تا كنيد دوري ها آن از پس، است شيطان عمل از پليديي

 خود و كنيد فسخ را قرارداد اين هستيد موظف شما است؛ قمار همان» ميسر«ي كلمه

﴿ :فرموده كه باشيد عامل تعالى اهللا سخن بر تا داريد؛ حذر بر آن از ار        

  ﴾ :نماييد همكاري يكديگر با تقوا و نيكي راه در و« ]۲[املائدة«. 

﴿ :فرموده تعاي اهللا                   

             ﴾ :دوستدار و يار ايمان با زنان و مردان و« ]۷۱[التوبة 

 .»ندكن مي منكر از نهي و معروف به امر كه يكديگرند
 بركاته و اهللا رحمه و عليكم والسالم، لمايرضيه الجميع اهللا وفق

 )هـ18/11/1417( في/ خ2307برقم/ له فتوي -باز ابن شيخ

 ناجايز تجاري ي بيمه و ونياتع بيمه بين فرق ]55[

 بـا  قـرارداد ، علمـا  فتـواي  اسـتناد  بـه  يندگو مي حاضر حال در بيمه هاي شركت س:
 شـما  كـه  زمـان  هـر : ينـد گو مي ها شركت صاحبان از بعضي، ندارد اشكالي بيمه شركت

 شـما  به ايد كرده پرداخت بيمه شركت به كه را مبلغي، بفروشيد را خود ماشين بخواهيد
 .خيراً اهللا جزاكم رند؟دا ميحك چه شرعي نظر از ها فعاليت نوع اين. دشو مي مسترد
 چنـدين  پايـه  علمـا ي بلنـد   هيأت، دارد وجود بيمه نوع دو كه داشت توجه بايد ج:

 وجـود  ايـن  بـا  نمـود؛  اعـالم  را خـود  رأي و داد قرار تحقيق مورد را موضوع قبل سال
 و دانسـته  برخـي  كه اين يا نند؛دا مين را ناجايز و جايز ي بيمه بين فرق مردم از بسياري

 مـي  اشـتباه  در ناجـايز  ي بيمـه  مـورد  در را مـردم ، جايز ي بيمه كردن عنوان با عمد به
 .اندازند
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 را مبلغـي ، نـد كن مـي  توافـق  هم با نفر چندين مثالً كه است اين: جايز تعاوني ي بيمه
 كمـك  را مسـاكين  و فقرا يا و كنند بنا مسجدي يا كنند صدقه را آن و ودهنم آوري جمع
 بيمـه  انـواع  و تجاري ي بيمه و نموده استفاده عنوان اين از مردم از بسياري، نمايند مالي

 .اندازند مي اشتباه در را ديگران طريق اين از و -است اشتباه اين -...ننددا مي جايز را
 در را خود وارداتي كاالهاي يا و، ماشين نفر يك ثالًم كه است اين: تجاري بيمه

 پولش و دده مين رخ اي حادثه هيچ كه حالي در، دكن مي بيمه مبلغي پرداخت مقابل

﴿ :فرموده آن مورد در تعالى اهللا و است قمار حكم در موضوع اين، رود مي هدر   

                ﴾ :۹۰[املائدة[ 

 پليـدي  آزما بخت تيرهاي و شده نصب هاي بت و قمار و شراب كه است اين حق«
 .»است شيطان عمل از

 آن و يندنما مي آوري جمع را مبلغي مردم از گروهي كه است اين :جايز تعاوني بيمه
 همكاري و مساعدت مانند ندكن مي لدنبا را شرع اهداف و ندكن مي خيريه امور صرف را
 .خيريه امور و مساجد بناي و ايتام و مساكين و فقرا با

 :است ذيل بشرح» افتا و علمي مباحث دايمي انجمن« ي اعالميه متن
اما . و السالم عيل نبينا حممد و عيل آله و صحبه امجعني ةو الصال، احلمد هللا رب العاملني

 :بعد

 و حـرام  انـواعش  تمـام  بـا  تجاري ي بيمه كه دكن مي اعالم» پايه علما ي بلند هيأت«
 و دشـو  مـي  زيـادي  خسـارات  متحمـل ، گزار بيمه، تجاري ي بيمه در زيرا است؛ ناجايز
 تصـاحب  نـاحق  بـه  را گـزار  بيمـه  اموال بيمه شركت .دشو مي ميل و حيف اش سرمايه

 .است مودهفر نهي بشدت و نموده حرام شريعت كه هستند اموري اينها .دكن مي
 .دكن مي اعالم جايز را تجاري بيمه »پايه علما ي بلند هيأت«

 منظور به و نيكوكاران و خير اهل ي سرمايه با كه است شرح بدين عاونيت ءبيمه
 از اعم، سرمايه از چيزي كه اين بدون .دشو مي تشكيل مستمندان و نيازمندان مساعدت
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 بيمه در گزار سرمايه هدف زيرا ؛شود دهدا برگشت گزار سرمايه به سود يا المال رأس
 د؛كن مين دنبال را مادي هدفي و است نيازمندان مساعدت و ثواب دريافت تعاوني ي

﴿ :دفرماي مي كه است العالمين رب فرمان عملي مصداق، پسندانه خدا عمل اين    

                  ﴾ :۲[املائدة[  

و در گنـاه و تعـدي دسـتيار هـم      نماييـد  همكاري يكديگر با تقوا و نيكي راه در و«
 .»نشويد

ه اهللا صلَّى رسول بْد ما كان العبدُ يف «: دفرماي مي علَيه وآله وسلَّم اللـَّ نِ العَ وْ و اهللا يف عَ

يْه ن اَخِ وْ   )1228F1(»عَ

 ».باشد برادرش كمك در بنده كه مادامي، دكن مي كمك را اش بنده تعالى اهللا«
 از بعضـي  اواخـر  ايـن  در امـا . اسـت  اشـكال  بـدون  و واضـح  تعـاوني  بيمه موضوع
 حـرام  كه را تجاري ي بيمه و ندكن مي عنوان عكس بر را موضوع ها شركت و مؤسسات

» پايه بلند علماي هيأت« به را آن و ندكن مي عنوان است جايز كه تعاوني بيمه نام به است
 هـاي  شـركت  بـازار  و بفريبنـد  را مردم تا است حالل تجاري ي بيمه كه ندده مي نسبت

 اطـالع  بـي  مسـئله  ايـن  از »پايـه  علما ي بلند هيأت« كه حالي در، كنند نقور پر را بيمه
 موضوع دو در هيأت اين طرف از صادره رأي زيرا، دكن مي تكذيب بشدت را آن و است
، اسـت  حـالل  كـه  تعـاوني  ي بيمه و است حرام كه تجاري ي بيمه: يعني، هم از يجدا

 چيـز  يـك  ماهيـت ، اسم تغيير با كه دانست بايد .است شده عنوان روشن و واضح خيلي
 واضح همگان بر حقيقت تا است شده صادر» هيأت« طرف از بيانيه اين د؛شو مين عوض
 .برسد همگان اطالع به است شده داده نسبت» هيأت« به كه افترائي و دروغ و گردد

 .اجمعين صحبه و آله و محمد نبينا علي اهللا صلي و
 )269، 15/268( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاوي

 درماني ءبيمه حكم]56[
                                                            

 )2699( مسلم -1
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 نمـوده  امضـا  قـراردادي ، بيمـه  هاي شركت از يكي با سعودي مخابرات شركت س:
 و كارمنـدان ، بيمه ي اداره، مخابرات شركت طرف از مبلغي پرداخت مقابل در كه است؛

 ايـن  بـه  لطفـاً ... كنـد  درمـاني  بيمـه  را ايشـان  هـاي  خانواده و مخابرات شركت كاركنان
 .دهيد پاسخ سؤاالت

 و كنـد  منقعـد  بيمـه  شـركت  بـا  را قراردادي چنين تواند مي مخابرات شركت آيا -1
 از نظـر  صرف، كند پرداخت مهبي شركت به افراد ي بيمه سهم عنوان به را مبلغي ساالنه

 .بيشتر يا باشد كمتر پرداختي مبلغ از درماني هاي هزينه كه موضوع اين
 توجه با كنند؟ استفاده درماني خدمات از توانند مي مخابرات شركت كارمندان آيا -2

 كـار  در هـم  اجبـاري  و نـد كن مـي ن پرداخت بيمه شركت به را مبلغي كارمندان كه اين به
 .نيست
 حـرام  شـرعي  نظـر  از كـه  است تجاري هاي بيمه انواع از، نوع يك درماني مهبي ج:
 قمـار  مصـاديق  ي برگيرنـده  در و است نامشخص قراردادها اين) جزئيات( زيرا هستند؛

 نـاحق  بـه  را -ملـي  و مردمـي  -هـاي  سـرمايه  طريـق  اين از بيمه هاي شركت، دباش مي
 .ندكن مي تصاحب

 ي بيمـه  كـه  انـد  نمـوده  اعـالم  مـورد  ايـن  در را دخو نظر »پايه علما ي بلند هيأت«
 .است حرام تجاري
 كارمندان، ندارد را بيمه شركت با داد قرار ي اجازه سعودي مخابرات شركت اينربناب
 .كنند بيمه را خود و نموده استفاده بيمه اين از ندارند حق مخابرات شركت

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

 اجتماعي هاي بيمه حكم]57[

 حوادث ي بيمه درمو در، كنم مكاتبه شما با مهمي ي مسئله مورد در اهمخو مي س: 
 تـا  دكنـ  مـي  وادار را ها شركت و خصوصي موسسات، اجتماعي ي بيمه كل ي اداره كه

 يـا  تجـاري  موسسـات  كـه  ايـن  از اعـم  نماينـد؛  حـوادث  ي بيمه را خود امالك و افراد
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 يـا  دهنـد  قرار احتمالي، خطرات و ها آسيب معرض در را خود پرسنل و افراد، خدماتي
 .خير

 پذيرفتـه  بايـد  كـه  اسـت  همگاني قانوني، بيمه قانون كه دكن مي استدالل بيمه شركت
 ...شود
 هيأت« فتواي طبق و، دارد دوجو حرام ي شبهه درآن بيمه نوع اين كه اين به توجه با

 ي مورخـه ) 55( ي شـماره  بـه  رياض در واقع خود نشست دهمين در» پايه بلند علماي
 فتوا اين مجدداً و است نموده اعالم ناجايز شرعي نظر از را ها بيمه ءكليه كه. 4/4/1397
 مكـه  در هــ 1398 شـعبان  دهـم  در كـه  نشستش اولين در اسالمي فقهي مجمع جانب از

 .گرفت قرار تأييد مورد بود؛ شده منعقد »االسالمي ةرابط« مركز در، مكرمه
 بـديهي ، كننـد  بيمـه  حـوادث  مقابـل  در را خود اهدخو مي سساتؤم از بيمه شركت 
 عمـق  بود خواهد مقدار چه ضررش كه نيست مشخص احتمالي ي حادثه ابعاد كه است
 كـه  كنيم پرداخت دادي قرار براي را مبلغي اهدخو مي ما از شركت باشد؛ قدر چه حادثه

 ايـن  در چيـز  همـه ، ندكن مي فاسد را عقد كه است شرايطي ي برگيرنده در داد قرار اين
 از و نـدارد  اطـالع  قرارداد تنظيم زمان از دقيق بطور شده بيمه. است نامشخص داد قرار
 ختپردا را بيمه شركت ماهيانه اقساط، زمان همان در تا است خبر بي حادثه وقوع زمان
 بـه  هم مبلغي و است بوده كار به مشغول تاريخي چه از كارمند اين كه كند عنوان و كند
 .دشو مين مسترد شده بيمه

 را مربوطـه  هـاي  هزينـه  و ددهـ  مي رخ كه اي حادثه بيني پيش توانايي بيمه ي اداره
 دشـو  مـي  پرداخـت  حوادث ي بيمه عنوان به كارمندان طرف از كه ليوپ طرفي از. ندارد

 بيمـه  شـركت  اسـت.  نشده مرتكب جنايتي هيچ كه كسي حق در ؛دارد را جريمه التح
 ميزان دهد انجام را مفيدي كار كه اين بدون، دكن مي تصاحب و برده غنيمت به را مبلغي

 .است نامعلوم زمانش و نامشخص مقدارش و
 بين كه يقراردادهاي در... است رباخواري و ربا موضوع با مشابه قرارداد اين طرفي از

 كـه  ايـن  بـدون  دشـو  مي منعقد بيمه شركت و خدماتي سساتؤم و تجاري هاي شركت



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1612 
  

 دريافت او از مبالغي باشد داشته آن در دخالتي شده بيمه شخص يا و دهد رخ اي حادثه
 امـر  ولـي  كـه  بهانـه  ايـن  بـا ، ندشو مي تصاحب اموالش شرعي مجوز بدون و... دشو مي

.. ..باشد عزوجل اهللا فرمان با مخالف هرچند ؛است ودهنم صادر را فرماني چنين مملكت
 سسـات ؤم طـرف  از كـه  صورتي در ؟چيست مورد اين در شرعي حكم كه اين خالصه
 ؟...هستند بيمه حق پرداخت به مجبور كارمندان و كارگران دولتي
 در چـه  كنـد  بيمه بيماري برابر در را خودش ندارد اجازه شرعي نظر از مسلمان: 1ج

(قمـار  و فاحش زيان بر مشتمل كار اين زيرا ؛اسالمي غير در چه و اسالمي كشورهاي
1229F

1( 
 .است
، كنـد  بيمـه  را آن اعضـاي  از قسمتي يا را خودش بدن تمام ندارد اجازه مسلمان: 2ج

 و اسـالمي  كشـورهاي  در چه، كند بيمه را غيره يا ماشين قبيل از را خود اموال و سرمايه
 به و دباش مي حرام كه هستند تجاري ي بيمه شامل موارد ناي تمام زيرا اسالمي؛ غير چه
 .هستند قمار و فاحش زيان بر مشتمل كه دليل اين

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا علي اهللا صلي و التوفيق باهللا و
 )310-307/ 15( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 ماشين تعميرات عضويت كارت گرفتن حكم]58[    

) 150( مبلـغ  مقابـل  در را افـراد  از اي مجموعـه  ساالنه، رساني خدمات شركتي س:
 عضـويت  حـق  ايـن  مقابـل  در. دكنـ  مـي  قبول عضويت به -عربستان پول واحد – ريال

، شـد  فنـي  نقص دچار جايي هر در اعضا از يكي ماشين چنانچه، دشو مي متعهد شركت
 نتوانستند چنانچه .كند مشكل رفع هب اقدام و شده حاضر محل در فوراً شركت امداد تيم

 مـي  بخواهـد  راننـده  كـه  اي نقطـه  هـر  بـه  را ماشين و راننده، سازند برطرف را مشكل
 .رسانند

                                                            
تعليق تملك مال توسط يكي از طرفين بر اساس شانس و تصـادف كـه اگـر بـه جهـت نيكـي و احسـان         -1

از بازنده چيزي بگيرد. [مبادي  برگردد ميسر و گرنه قمار است، هر بازي كه اغلب شرط مي شود برنده
 ]1387و اصطالحات علم فقه، جالل جاللي زاده، نشر احسان، تهران،
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 شـبانه  طـول  در ساعت) 24( ظرف كه دارد اختيار در تخصصي هاي تيم شركت اين
 بيمـه  موضـوع  بـا  مشابه، موضوع اين آيا. ندكن مي رساني خدمت شركت اعضاي به روز

 نيايـد  پيش موردي ماشين براي سال يك طول در كه دارد وجود احتمال اين زيرا ؛ستا
 شـركت  ايـن  در عضـويت  آيـا  باشـد؟  داشـته  رسـاني  خـدمات  يا تعميرات به نيازي كه

 جايزاست؟
. اسـت  قمـار  و زيان بر مشتمل كار اين زيرا ؛نيست جايز شركت اين در عضويت ج:

 .است تجاري بيمه نوع از موضوع اين
 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا علي اهللا صلي و التوفيق باهللا و

 )263/ 5( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 بيمه هاي شركت از فرسوده هاي ماشين خريد حرمت]59[

 شايع مردم بين، فروشند مي را تصادفي و فرسوده هاي ماشين، بيمه هاي شركت س:
 در صاحبانشـان  اكنـون  و انـد  بـوده  بيمـه ، بيمـه  ركتش طرف از ها ماشين اين كه است

 هـم  ماشـين  مشخصات و اند كرده واگذار بيمه شركت به را ها آن مبالغي دريافت عوض
 ...دارد واقعيت موضوع اين تقريباً، شركت نه است افراد اسم به

 هـا  ماشـين  اين بيمه شركت كه اين به توجه با است؟ جايز ها ماشين اين خريدن آيا
 خير؟ يا دارد اشكال آن خريد است نموده تصاحب طريق اين زا را

 اسـت؛  ناجـايز  هـا  ماشـين  اين خريد، است حرام انواعش ي كليه با تجاري بيمه ج:
 نظـر  از اسـت؛  نمـوده  تصـاحب  كـردن  بيمه طريق از را ها ماشين اين بيمه شركت زيرا

 .  نيست بيمه شركت ها ماشين اين مالك شرعي
 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا علي اهللا صلي و، التوفيق وباهللا

 )263/ 5( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 بيمه شركت فريبي عوام]60[
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 ربـا  مسـايل  از كه كساني تا يردگ مي صورت ربوي تيليغات» رياض« روزنامه در س:
 در، روز در ريـال  يـك  پرداخـت  بـا  كـه  صـورت  اين به: شوند فريفته هستند اطالع بي

 -نمـود  وارد خسارتي ديگران به اگر و، شود پرداخت خسارتش اي حادثه بروز صورت
 :از عبارتند كه دارد بر در مفاسدي كار اين، ندارند را او بازداشت حق -دولتي مأموران

 ريالي يك ي قضيه با افراد به حرمت هتك -1
 بـه  دنيـا  همين در كه است حرام رباي انواع از كه، ناحق به مردم پول كشيدن باال -2

 .شد خواهند گرفتار آن عذاب
ه رضي شجح بنت زينب المؤمنين ام هصلَّى  پيامبر به عنْها اللـَّ لَّم   اللـَّ سـو ه آلـو هلَيع 

 نيـك  و صـالح  يها انسان كه حالي در يمشو مي هالك ما آيا: اهللا رسول يا، كردند عرض
 هستند؟ ما ميان در

ثُرَ اخلَبَث]:فرمودندعلَيه وآله وسلَّم  ـهاللَّصلَّى پيامبر ([نعم؛ إذا كَ
1230F

1( 

 ».باشد زياد نيرنگ و مكر و تباهي و فساد، هرگاه بله؛«
 زيـرا  اسـت؛  حـرام  شـرعي  نظـر  از كـه  اسـت  تجاري بيمه حكم در موضوع اين ج:
 .تاس حرام بندي شرط و ناحق به مردم اموال خوردن قمار؛ فاحش؛ زيان بر مشتمل

 .است نموده اعالم حرام انواعش تمام با را تجاري ي بيمه »پايه علما ي بلند هيأت«
 اسـت  مكلّف بيمه شركت، نكند مشاركت موضوعاتي چنين در است موظف مسلمان

 ندارنـد  حـق  و، ندارنـد  را مواردي چنين انتشار ي اجازه نشريات، بگرداند ممنوع را آن
 .  ندنماي دعوت فراخوان اين به را مردم

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا علي اهللا صلي و التوفيق باهللا و
 )315/ 15( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 تجاري بيمه هاي شركت در كردن كار حكم]61[

                                                            
 )2880( مسلم و ،)3346( بخاري -1
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 ي بيمه قسمت در و هستم مصر ملي بيمه شركت كارمند اكنون تا 1981 سال از س:
 در و يرمگ مي كاري اضافه.. .مكن مي دريافت حقوق شركت از، هستم كار به مشغول عمر
  در كـردن  كـار  مـورد  در اسـالم  شـريعت  دسـتور  ...مكـن  ميدريافت  تشويقي سال پايان

 چيست؟ بيمه هاي شركت
 مـورد  در اسـالم  شـريعت  دسـتور ، نيسـت  جـايز  بيمه شركت در كردن كار چنانچه 

 اي سـرمايه  طريـق  از توانم يم آيا چيست؟ ام آورده بدست طريق اين از كه اي سرمايه
 آزاد اهللا سـبيل  فـي  را اي بـرده  يـا  و بروم اهللا بيت حج به ام آورده بدست راه اين از كه

 كنم؟
 .بدهيد را جوابم وقت اسرع در دارم تقاضا، نگرانم خيلي موضوع اين از

 بـر  مشـتمل  زيـرا  ؛اسـت  حـرام  كـه  است تجاري ي بيمه جزو عمر ي بيمه: اوالً ج:
 .است ناحق به مردم ي سرمايه و اموال خوردن و ضرر و انزي، جهالت
 حـدود  از تعـدي  و گنـاه  بـر  همكـاري  و تعاون زيرا ناجايزاست؛ شركت اين در كار

 .است فرموده نهي كار اين از تعالى اهللا. است شريعت

﴿: دفرماي مي تعالى اهللا                      

  ﴾ :٢[املائدة[  

 همكـاري  تعـدي  و گنـاه  راه در و نمائيد همكاري يكديگر با تقوا و نيكي راه در و«
 .»ننمائيد
 آوري جمـع  آن حرمـت  بر مبني شرعي حكم دانستن از قبل شما كه اي سرمايه: ثانياً
 .است جايز آن از استفاده و است حالل، ايد نموده

﴿ :دفرماي مي تعالى اهللا                         

 ﴾ :از ( و، اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسيد،  هر كس،  پس« ]۲۷۵[البقرة

 .»شود ر مىو كارش به خدا واگذا،  از آنِ اوست،  آنچه گذشته، ) باز ايستاد رباخوارى
 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا علي اهللا صلي و التوفيق باهللا و
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 )8/ 15( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 »پايه بلند علماي هيأت« بيانيه]62[

 .است تجاري ي بيمه جايگزين كه نتعاو مهبي مورد در س:

 هيـأت «هيأت مجلس :و بعد.. .و الصالة و السالم عيل من ال نبي بعده، احلمد هللا وحده

. هــ 1397سـال  االول ربيـع  مـاه  در، رياض در خود نشست دهمين از »پايه علما ي بلند
، تجـاري  بيمه جاي به كردن جايگزين منظور به كارشناسان از جمعي كه را نويسي پيش

 .نمود دريافت اند نموده گردآوري
 و تعامـل  ي مينـه ز در شـريعت  اهـداف  سـاختن  متحقـق  منظور به نويس پيش اين 

، انـواعش  تمـام  با تجاري ي بيمه جاي به آن نمودن جايگزين و اجتماعي هاي همكاري
 پس و مطالب استماع از بعد علما مجلس. است شده تهيه كارشناسان و نخبگان طرف از
 ي بقيـه  -منيـع  بـن  عبـداهللا  شيخ بجز -، نمود تصويب را آن جواز، بررسي و تحقيق از

 منظـور  بـه  تعـاوني  ي بيمـه  كه شد اين بر قرار. داشتند موافق نظر آن بر مجلس اعضاي
 شريعت قواعد با مطابق و اجتماعي همكاريهاي ي زمينه در، امت نيازهاي كردن برطرف

 :ذيل امور به بنا باشد تجاري ي بيمه جايگزين اسالم
 از منظـور  كه است اي خواهانه خير و متبرّعه عقود از تعاون ي بيمه ترديد بدون -1

 اين .است حوادث بروز هنگام، پذيري مسئوليت گسترش و احتمالي خطرات كاهش آن
 اسـت  زدگـان  مصـيبت  ي ويـژه  كه نقدي گزاري سرمايه -طريق از پسندانه خدا -عمل

، آن سـهام  در اشـتراك  و گـزاري  سـرمايه  از تعـاون  بيمه اعضاي هدف، دشو مي تشكيل
 در و ضـرر  و خطر تقسيم هدف بلكه ؛نيست اعضا ي سرمايه از درآمد كسب و تجارت
 .  است ضرر تحمل بر همكاري و تعاون نهايت
(فضل رباي از خالي اجتماعي ي بيمه -2

1231F

(نسيه رباي و )1
1232F

 سـهام  قـرارداد ، دباشـ  مي )1
 .بندند نمي بكار ربوي معامالت در را آن درآمد و، نيست ربوي گزاران

                                                            
 د الجنس اند به جنس خود با تفاوت و اضافه.رباي فضل: فروختن اموال ربوي كه متح -1
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 دقيـق  بطـور  رددگ مي بر آنان به كه را سودي مقدار گزاران سهام كه است درست -3
 و ضـرر ، خطـر  احتمـال ، دكنـ  مين ايجاد اشكال شرعي نظر از موضوع اين اما، ننددا مين

 طرفـه  دو و تجـاري ، مـالي  قـراردادي  كـه  تجـاري  ي بيمه برخالف نيست كار در، قمار
 .است
 بـه  يـا  حقـوق  دريافـت  بـا  آنان از نمايندگي به افرادي يا گزاران سهام از گروهي -4

 .ندكن مي واريز تعاوني ي بيمه حساب به گزاران سهام كه را مبالغي، مجاني ورتص
ـ  اقتصادي و توليدي كارهاي به -تعاون ي بيمه شركت – اهداف راستاي در  بـه  دمولّ

 .بندند مي كار
 نظـر  اتفـاق  -منيـع  بـن  عبـداهللا  شيخ بجز -»علما ي پايه بلند« هيأت مجلس اعضاي

 و درآمـده  كـالن  سـطح  در تعـاوني  بيمـه  شـركت  صورت به -تعاون بيمه – كه داشتند
 :يدنما مي گيري پي را زير اهداف

 هـاي  فعاليـت  بـه  وادار را مردمـي  هـاي  توده كه اسالمي اقتصاد ي ايده به تعهد -1
 توده زمان هر كه دارد تكميلي ي جنبه فقط وسط اين در دولت نقش، يدنما مي اقتصادي

 نقش: نمايد فراهم آنان براي را زمينه، داشتندن را صادياقت هاي فعاليت توان مردمي هاي
 .نمايد جلوگيري مرج و هرج از و داشته شركت عملكرد بر ترنظا و راهنمايي دولت
 تعـين  كـه  -هميـاري  و همكاري اصل رعايت -تعاوني ي بيمه هاي ايده به تعهد -2
 برنامـه ، زايي غالاشت هاي زمينه در دباش مي شركت اعضاي ي مجموعه استقالل ي كننده
 .تعاون ي بيمه شركت مديريت و سرپرستي و اجرايي هاي
، باشـند  داشـته  مسـتقيم  نقـش  تعـاون  ي بيمه امور در تا، مردم هاي توده آموزش -3
 بيشـتر  را آنـان ، امور ي اداره در مردم عموم مشاركت ترديد بدون افراد؛ در انگيزه ايجاد

 كـه  مـادامي  زيـرا  -، كننـد  جلوگيري احتمالي ضررهاي و خطرات از تا دكن مي عالقمند
 از و نمـوده  احتياط امكان حد تا و باشند تعاون ي بيمه شركت اعضاي جزو مردم عموم

                                                                                                                                                       
د صد تومان را به كسي قرض مـي دهـد و   رباي نسيئه: دو قسم است، ربا در قرض هر دو متحد الجنس ان -1

 پس از يك سال صد وپنجاه تومان مي گيرد، يعني منفعتي براي قرض دهنده مقرر مي شود.
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 خسـارت  طبيعـي  بطـور  هـايي  انگيزه چنين با -.ندكن مي جلوگيري خسارت نمودن وارد

 يمـ  كاهش شركت اعضاي پرداختي اقساط ندرو اين با و دشو مي شركت متوجه كمتري
 را ترقـي  و رشـد  مسـير  و بـوده  شـركت  نفع به مثبت هاي فعاليت اين، نتيجه در و يابد

 اعضـا  پرداختـي  اقسـاط  افـزايش  بـه  منجـر  خسـارت  ايجاد كه همانگونه د؛كن مي فراهم
 .  دشو مي

 شـريك  آن در و دكن مي نقش ايفاي تعاون بيمه شركت در دولت كه موضوع اين -4
 آن رايگـان  صورت به دولت كه است دولتي نهادي، شركت كه نيست معني اين به است

 ي بيمـه  شركت واقع در است؛ حمايتي نقشي داراي دولت بلكه، كرده واگزار افراد به را
 دولـت  حمايـت  كـه  است شده تشكيل دولت حمايت با و اعضا ازطرف مستقيم، تعاون

 و تاسـ  پررنـگ  همچنـان  افـراد  نقـش  و دباشـ  مي شركت اعضاي ايبر ميدلگر ي مايه
 اتفـاق  بـه  مجلـس  اعضـاي . دولت نه است اشخاص ي عهده به شركت اصلي مسؤليت

 نامـه  بخـش  و هـا  نامه آئين تصويب در كه است نظر اين بر -منيع بن عبداهللا بجز -ءآرا
 .گيرند قرار نظر مد ذيل موارد، شركت اجرايي هاي

 مركـزي  ي اداره نظـر  زيـرا  كـه  باشـد  هايي شعبه داراي شهرها تمام در شركت: اول
 كـدام  هـر  مـردم  شـغل  و حرفه براساس مختلف هاي بخش هاي مسؤليت، كنند فعاليت

 فروشـندگان  ي بيمه، بازنشستگي ي بيمه، درماني ي بيمه جمله از، شود تقسيم جداگانه
 ماننـد ، دارنـد  آزاد شـغل  كه افرادي ي بيمه، دانشجويي ي بيمه، بازرگانان ي بيمه، سيار

 .دادگستري يوكال، مهندسان، پزشكان
 باشد كاري وجدان صداقت و جانبه همه تالش و كار بر، شركت فعاليت اساس: دوم

 .اعضا فعاليت مزاحم و پاگير و دست هاي منش و ها روش نه
 و اساسـي  هاي برنامه، اصلي راهكارهاي كه باشد تخصصي كادر داراي شركت: سوم

 تعارض عدم صورت در بمصو هاي برنامه اجراي در و كند مشخص را آن انداز چشم
 .نمايد تالش شرعي قوانين با



   

 1619 باب دوازدهم: فتاواي معامالت
 

 شـركت  اعضـاي  و دولت طرف از انتخابي صورت به تخصصي كادر اعضاي: چهارم
 از و باشـد  داشـته  نظارت شركت هاي فعاليت بر دولت طريق اين از تا ندشو مي انتخاب

 .نمايد جلوگيري ورشكستگي و احتمالي ي استفاده سوء گونه هر
 بيشـتر  صـندوق  موجـودي  از آمـده  وارد هاي خسارت پرداختي مبالغ چنانچه: پنجم

 .هستند آن پرداخت به ملزم، صندوق مالي اعضاي و دولت، بود
 آئـين  تصـويب  در كـه  نمودند موافقت -منيع بن عبداهللا شيخ بجز -سمجل اعضاي

 و متخصـص  نيروهـاي  از گروهـي » تعـاون  ي بيمـه  شـركت « هاي نامه بخش و ها نامه
 ي كميته توسط، تصويب از پس قوانين باشند؛ داشته شركت دولت پيشنهاد به كارشناس
 الزم بررسـيهاي  جـا  آن در و شـوند  ارجـاع  »پايه علما ي بلند هيأت« دفتر به، تخصصي

 .شود حامل اطمينان شرعي قوانين با مصوب موارد مطابقت از تا شود انجام
 اجمعين صحبه و هآل و محمد نبينا علي اهللا صلي و، التوفيق باهللا و

 )292-287/ 15( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 سامبا فيزا اعتباري كارت حكم]63[

 صـادر  سـعودي  امريكـايي  بانـك  از كه» سامبا فيزا« نام به اعتباري كارتي امروزه س:
 اگـر  و ريـال  548 آن قيمـت  باشـد  طاليي اگر كارت اين، دارد رواج مردم ميان دشو مي

 اشـتراك  عنوان به ساليانه را مبلغ اين كارت صاحب كه دباش مي ريال 245 باشد اي نقره
 .دكن مي پرداخت سال يك

 آن هـاي  شعبه از تواند مي كارت ي دارنده كه است اين كارت اين از استفاده روش
 54 مـدت  در را آن بايد و بگيرد قرض پول بانك از تعبيري به و كند برداشت پول بانك
 و ريال يك، ريال 100 هر ازاي در بانك صورت اين غير در، دهد برگشت بانك به روز
 توسط ريال100 هر برداشت با بانك چنين هم و دكن مي دريافت سود عنوان به فلس 95

) 45( حـداقل  عمليـات  هـر  در افـراد  يا و دكن مي دريافت وي از ريال 5/3 كارت دارنده
 بانـك  با كه هايي فروشگاه از كارت اين با تواند مي كارت ي دارنده كنند برداشت ريال

 روز 54مـدت  در كـه  صـورتي  در و، كنـد  خريد، نقد وجه پرداخت بدون، دارند قرارداد
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 ريال يك، است نموده خريد كه ريال100 هر قبال در نكند پرداخت را شده خريده مبلغ

 .دكن مي دريافت كارت ي دارنده از سود عنوان به فلس 95 و
 چيست؟ آن ي ساليانه اشتراك و كارت اين از هاستفاد حكم اكنون

 آن واقعيـت  اگر است؛ ذيل شرح به بررسي و تحقيق از پس، افتا كميسيون پاسخ ج:
، ربـوي  عمليـات  بـراي  اسـت  جديـدي  ترفنـد  اين شده؛ مطرح سؤال در كه باشد گونه

 در و مـردم  كار و كسب و معامالت در ربوي آلودگي ايجاد، ناحق به افراد اموال خوردن
 .آنان انداختن گناه

 چنـين  اسـالم  شرع نظر از كه است جاهليت دوران رباي حكم در داخل موضوع اين
 .  نيست ايزج آنان با تعامل و كارت اين صدور، صورت هر در است حرام معامالتي

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا علي اهللا صلي و التوفيق باهللا و
 )524/ 13( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 تجاري ي غرفه از تخفيف كارت دريافت حكم]64[

 مراكـز  از يكـي  بـا  همكـاري  جهت در، تخفيف كارت نمودن عرضه به اقدام ما س:
 حرام شرعي نظر از كاري چنين كه شديم مطلع اكنون، نموديم منطقه در رساني خدمات

 را خـود  نظـر  تـا  دهـيم  رارق برنامه اين اتيجزئ جريان در را شما گرفتيم تصميم است؛
 .داريد اعالم

 كـارت  تا بسته قرارداد، سساتؤم از يكي با، قصيم ي منطقه، صناعيه تجاري ي غرفه
 150 و تجـاري  ي غرفـه  پرسنل براي ريال100 دريافت با و نمايد صادر يكساله تخفيف

 ميـان  ايـن  در، استفاده كنند كارت اين تسهيالت از توانند مي آنان پرسنل غير براي ريال
 بـر  تجـاري  مراكز با كه هستند سسهؤم سهم ألباقي و است%) 20( تجاري ي غرفه سهم

 ليسـت  آن در كـه  دكن مي صادر راهنمايي دفترچه سسهؤم. نمايد توافق مشخصي تخفيف
 مراكـز  و هـا  هتـل  از نـد كن مي ارائه تخفيف با را تسهيالت افراد به كه مشتركيني ي كليه

 مشتريان به كه تخفيفي مقدار قيد با درماني مراكز و ها داروخانه و ها آنرستور و تجاري
 درمـاني  مراكـز  توسـط  رايگان خدمات ي ارائه مواردي در مكتوب است.، ندده مي ارائه
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 متحمل، هنمود صادر را تخفيف كارت كه اي سسهؤم كه اين بدون، صادره هاي كارت با
 .شود مالي هاي هزينه پرداخت

 اختيـار  در كه اساسي قيمت از را الزم تخفيف سساتؤم از برخي كه اين به توجه با
 كنندگان استفاده به را آن تحويل و ها كارت ي ارائه كار، سسهؤم، ندكن مي حساب دارند

 ي ارائـه  در سسـه ؤم و تجاري ي غرفه راهنما؛ ي دفترچه ي ارائه با همراه دارد عهده به
 جـذب  بيشـتري  افـراد  و كـارگران  هسـتند  مايـل  و دشـو  مين ضرر متحمل خدمات اين

 مشـتريان  ي همـه  بـه  را الزم تخفيـف  و خـدمات  كـه  اي سسهؤم، بشوند ها آن خدمات
 ي دارنـده  كـه  است اين هدفش و شود قيد راهنما ليست در نامش دارد دوست دده مي

 هتـل  -واقـع  در كند استفاده شان خدمات از و نمايد خريد آنان مراكز از تخفيف كارت
 بازاريـابي  راهنما ليست در شان سسهؤم اسم نمودن قيد با ها آنرستور، رمانيد مراكز، ها
 ايـن  اعتبـار  مـدت  كـه  است اين مهم ي نكته -، دارند نظر مد را خود نفع به تبليغات و

 سـال  يـك  مـدت  بـه  دوباره تمديد براي اعتبارش اتمام از پس، دباش مي سال يك كارت
 بـه  رسـاني  خـدمات  كـار  ايـن  از هدف. شود پرداخت الزم هاي هزينه همين بايد ديگر

 ويژه خدمات و تسهيالت دادن همچنين و است قصيم ي منطقه در، بازرگاني اتاق پرسنل
. آنـان  بـه  دقيـق  رسـاني  اطـالع  و يازرگـاني  اتاق مشتركين دوستان و پرسنل به ديگر ي

 ويـژه  هـاي  شركت از برخي كه دشو مي بيشتر زماني تخفيف كارت به مشتركين استقبال
 همـه  بـراي  كـارت  ايـن  در عضـويت  البتـه . بدهند را الزم تخفيف، كارت اين مقابل در

 .  است آزاد افراد و ها شركت
 كـارت  ايـن  بـا  خدمات ي ارائه و صدور آيا دهيد پاسخ ما به كه يمردا تقاضا شما از
 خير؟ يا است جايز

 آن جـايگزين  نـد بتوا كـه  كنيـد  پيشنهاد ما براي را روشي لطفاً جواز عدم صورت در
 دسـت  در و شـده  صـادر  ها كارت از بعضي و ايم نموده شروع را كار اين ما زيرا، باشد
 .است شده چاپ آن راهنماي ي دفترچه و، است افراد
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 ارسـال  را پاسـخ  وقـت  اسـرع  در لطفاً اجرايي عمليات شروع و موضوع اهميت بنابه
 داريد؟
 :دده مي پاسخ چنين بررسي و يقتحق از پس افتا و علمي مباحث دايمي انجمن ج:

 داليلي به بنا آن اشتراك و آن صدور ايد نموده پيشنهاد را آن شما كه، تخفيف كارت
 نيست؛ جايز

 حاصـل  مقابـل  در مبلغـي  پرداخـت  زيرا است؛ زيان و ضرر بر مشتمل كار اين: اول
 -فوايـد  و منـافع  -از چيـزي  دريافـت  بدون پول پرداخت مانند واقع در، مبلغ آن نمودن
 ايـن  از مدت اين در كسي اگر كه است معني بدين -يكساله اعتبار موضوع -زيرا است؛
 اسـتفاده  كه اين يا، است رفته هدر پولش و دشو مي سوخت حقش، ننمود استفاده كارت

 كـارت  گـرفتن  بـراي  كـه  اسـت  مخارجي و ها هزينه از كمتر، تخفيف كارت مزاياي از
 .است ديده زيان كارت ي رندهدا صورت هر در است؛ دهونم خرج

﴿ :دفرماي مي تعالى اهللا                        ﴾

  ]۲۹[النساء: 
 .»مخوريد ناروا به خودتان ميان در را خود اموال! ايد آورده ايمان كه كساني اي«

 شـركت  توسـط ، تخفيـف  پرداخـت  زيرا است؛ ربا بر مشتمل كارت اين جريان: دوم
 دادن از فـروش  و خريد تجاري مركز كه صورتي در ؛تكار ي دارنده براي كنننده صادر

 .است حرام كه دكن مي ربوي را موضوع ورزد امتناع تخفيف
 ايـن  عمل در كه است، كارت هاي هزينه از بيشتر تخفيف مقدار موارد از بسياري در

 .دكن مي ضرر كننده صادر شركت بنابراين، تاس رسيده اثبات به
 داراي كـه  موسسـاتي  بـين ، جملـه  از داشـت  خواهـد  منفـي  پيامدهاي كار اين: سوم
، ندارنـد  قـرارداد  كـه  موسسـاتي  و هسـتند  كـارت  دارنـدگان  بـه  تخفيف اعطاي قرارداد

 خواهـد  رونـق  ذينفـع  موسسـات  بـازار  زيرا ؛شد خواهد ايجاد كينه و بغض و حسادت
 .بود خواهد كساد ديگران تجاري مراكز و گرفت
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 ولخرجـي ، كـارت  ايـن  ي نـده ردا كـه  است اين، تخفيف كارت منفي آثار از: چهارم
 تبذير و اسراف عمل مرتكب طرفي از و داده دست از را اندازش پس نتيجه در و دكن مي
 و ذخيـره  شـدن  بيشتر نه بود خواهد مصرف در روي زياده كارت اين ي نتيجه د؛شو مي

 .شخص انداز پس
 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا صلي و

 )17، 14/16( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي



 

 

 

 :ششم فصل
 ها شركت



 

 ها شركت در سهامگرفتن  حكم ]65[

، مكـه  شـركت ، صـافوال  شركت مانند است؟ جايز ها شركت در سهم گرفتن آيا س:
 بـين . نـد كن مي ارذواگ را خود سهام كه ديگر هاي شركت و طيبه شركت، سابك شركت

 ايـن  در را شـرعي  حكـم  لطفـاً . است اختالف كار اين جواز عدم و جواز مورد در مردم
 .دهيد توضيح مورد

 در فعاليـت  نـوع  دو، كـنم  عـرض  بايد ها شركت مورد در شما سؤال با رابطه در ج:
 .دارد وجود سهامي هاي شركت مورد

 بانـك؛  مانند، هستند ربوي اساس از هايشان فعاليت كه دهستن هايي شركت: اول نوع
 و سـزا  گرفتـار  بكنـد  را كـار  ايـن  كه كسي نيست جايز بانك از گرفتن يا گذاشتن سهم

 ربـا  مخصوص را آن شرك بجز معاصي بين از پروردگار كه عذابي .دشو مي الهي عذاب
 .است داده قرار خواران

﴿ :دفرماي مي تعالى اهللا                      

                             

               ﴾ :۲۷۹ – ۲۷۸[البقرة[  

، سود از است مانده چه آن كنيد ترك و اهللا از بترسيد ايد آورده ايمان كه كساني اي«
 و اهللا طـرف  از جنگـي  بـه  باشـيد  خبردار پس نكرديد اگر پس. ايمان اهل از هستيد اگر

 نـه  و كنيـد  ستم شما نه. شما هاي مال اصل شماراست پس كرديد توبه اگر و او؛ رسول
 .»شود كرده ستم شما بر

با« هُ ، لعنَ آكِلَ الرِّ كِلَ ؤْ اتِبَهُ ، و مُ هِ ، و كَ يْ دَ اهِ الَ ، و شَ اءٌ : وَ قَ وَ مْ سَ صلَّى  اهللا رسول[ )1233F1(»هُ

ه  نتعل را ربوي ي معامله شاهد دو و نويسنده، دهنده ربا، رباخوار علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
 خواهند كه عذابي و اند دهدا انجام كه گناهي ظرن از( ها اين همه فرمودند و نمودند

 ].هستند برابر و مساوي هم با) ديد

                                                            
 ).1598(  مسلم -1
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 امـا  ؛نيست ربا بر ها آن ي شالوده كه باشد هايي شركت در سهام ستد و داد: دوم نوع
 سـؤال  در كـه  آن امثـال  و صـافوال  شـركت  ماننـد ، ندده مي انجام ربوي معامالت برخي
 غالب گمان چه چنان. است جايز اصل در ها شركت ينا با ستد و داد. است شده مطرح

 .است ربوي فعاليتشان ها شركت اين كه باشد اين
 ؛كند داري خود ها شركت اين سهام ستد و داد از دكن مي حكم پرهيزگاري و تقوا

هصلَّى  اهللا رسول زيرا اتِ ( :دفرماي ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ بُهَ ى الشُّ قَ نْ اتَّ ينِهِ  مَ أَ لدِ َ تَربْ اسْ

هِ  ضِ رْ عِ عَ يفِ ، وَ قَ اتِ وَ بُهَ عَ يفِ الشُّ قَ نْ وَ مَ ـوَ امِ الْ رَ   )1234F1()حَ

 هـر  و. اسـت  نموده حفاظت را خود ايمان و دين، كند پرهيز مشتبه امور از كس هر«
 ».دشو مي حرام مرتكب نكند پرهيز شبهات از كس

 از و نمـود  عمل جواز بر و فتنگر نظر در را تقوا و احتياط ي جنبه شخصي چنانچه
 سـود  و بهـره  مقـدار  چنانچـه  فايـده  و ربح دريافت از پس، گرفت سهام ها شركت اين

 برطـرف  را مسـتمندان  نيـاز  كنـد؛  مصـرف  خيـر  كارهاي در را آن نستدا مي را سهامش
 اهللا زيـرا  ؛باشـد  نداشـته  ثـواب  نيـت ، سود مقدار مصرف در نمود توجه بايد البته. سازد
 امـور  در و سـود  بهـره  كردن مصرف، پذيرد نمي را پاك جز و است پاك دشخو تعالى
 كـه  باشـد  اي بهره مبلغ از رهايي كار اين از نيتش بلكه دكن مين جبران را فرد گناه، خير

 بـدون  اسـت  خيـر  امور در مصرفش، ربا پول از رهايي راه يگانه و است شده گرفتارش
 در را سـهامش  ي فايـده  و ربـح  نصـف ، نبود مشخص بهره مقدار چه چنان. ثواب قصد
 .كند مصرف خيريه امور

  هـ21/4/1412 ي مورخه عثيمين ابن شيخ مكتوبات از

 مشخص بصورت مضاربه سود حكم]66[

 پرداخت% 17 تا% 12سود خود مشتريان به ماهانه مواردي در اسالمي هاي بانك س:
  است؟ حالل سود اين آيا، ندكن مي

                                                            
 )1599) مسلم  (52بخاري  ( -1
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 موجب و است ناجايز سود مقدار تعيين، ديگر هاي شركت يا و مضاربه بحث در ج:
 ديگـري  ضـرر  به و شريك دو از يكي نفع به فايده مقدار تعيين زيرا د؛شو مي عقد ابطال

 .بود خواهد
 دو بـين ، درصـد  تعيـين  بـدون  فايـده  و ربـح  كه است صورت اين به مضاربه قانون

. اسـت  ديگـري  سهم الباقي و يكي سهم كمتر يا و فايده نصف مثالً، شود تقسيم شريك
 بـين  درصـد  تعيـين  بـدون  قبلـي  قرارداد با مطابق، باشد كه مقدار هر معامله درآمد يعني

 .است فقها و علما اجماع و اتفاق مورد مضاربه قانون. شود تقسيم شركاء
 )324، 19/323( ةمتنوع مقاالت و فتاوي مجموع -باز ابن شيخ

 حرام قرارداد از رهايي حل راه ]67[

 يكـي ، فروشند مي برداري تصوير وسايل و ابزار كه دارند اي مغازه هم با نفر دو س:
 را كـار  ايـن ، كنـد  ضـرر  مالي نظر از كه اين بدون اهدخو مي و نموده توبه نفر دو اين از

 حكمـش  آورده بدسـت  راه اين از كه درآمدي چيست؟ شما پيشنهادي حل راه، كند رها
 چيست؟

 توافـق  قيمـت  بـر  دو آن از يكـي  و نموده گزاري قيمت را مغازه اجناس ي كليه ج:
 بـرايش ، شد ايشان سهم كه مقداري هر، كند واگذار ديگري به يا و بخرد را اجناس شده
 يـا  دار جـان  موجـودات  تصـوير  كه بيايد ايشان سهم در چيزي كه اين مگر ؛است مباح

 جـايز  بـرايش  حـرام  شـئ  يـا  تصـوير  مبلـغ  از استفاده كه باشد محرمات از ديگر چيزي
 .كند مصرف خيريه امور در را مبلغش و بفروشد را آن بلكه ؛نيست
 ايـن  تـا  بگيـرد  جـدي  تصـميم  و نمايـد  توبه داده انجام كه كارهايي از وجود تمام با

 .نكند تكرار را اعمال
 )19/328( ةمتنوع مقاالت و فتاوي مجموع -باز ابن شيخ



 

 

 

 

 :هفتم فصل
 اجاره



 

 حرام معامالت براي) اداري دفاتر و مسكوني واحدهاي( امالك ياجاره حكم] 69[

، موسـيقي  ابزار فروش :قبيل از حرام معامالت كه كساني براي امالك دادن اجاره س:
 هـاي عكـس  با هاييمجله فروش به اقدام كه هاييمغازه و آواز و رقص مراسم برگزاري

 رد؟دا ميحك چه شرعي نظر از ،نددهمي قليون دخو مشتريان به يا و كنندمي مبتذل
 نمـاز  امر در، كنندمي برگزار لعب و لهو مجلس كه كساني به منازل دادن اجاره حكم

 چيست؟ هستند تارك و لهاسمت
 چيست؟ كندمي دريافت منازل ياجاره مقابل در اسناد دفتر كه پولي حكم

 چيزهـاي  گذاشـتن  اختيار در يا و فروش به اقدام كه كساني به اماكن دادن اجاره ج:
 .است حرام، كنندمي خويش مشتريان به حرام

 آيه اين در تعالىاهللا  كه ستا ميتس و ظلم و گناه بر تعاون رديف در امر اين زيرا

﴿ :است فرموده نهي            ﴾ :راه در را همديگر و« ]٢[املائدة 

 .»مكنيد تيبانيپش و ياري ستمكاري و تجاوز
 تراشـند مـي  را مراجعين ريش و كنندمي باز آرايشگاه كه كساني به اماكن دادن اجاره

 كـار  ايـن  تحـريم  فلسفه، است حرام شرعي نظر از ريش تراشيدن زيرا، است حرام قطعاً
 ؛اسـت  آن امورات تسهيل و حرام در همكاري عمل اين زيرا ؛است ظاهر و واضح خيلي
 اجـاره  نيـز  و كنـد مـي  همكاري حرام عمل انجام در خود ملك دادن رهاجا با موجر زيرا
 يا و كنندمي شرع خالف مجالس برپايي به اقدام كه كساني به منازل يا و باز فضاي دادن

 .است حرام دهندمي ترك را شرعي واجبات
 يـا  و دهندمي انجام معصيت منزل اين در كه افرادي به نيومسك منازل دادن اجاره اما
 انجـام  قصـد  بـه  را منـزل ، مـوجر  زيـرا  نـدارد؛  اشـكالي ، كنندمي ترك را شرعي واجب

 .است نداده اجاره به واجب ترك يا و معصيت

هصلَّى  پيامبر لُ  إِنَّامَ «: است فرمودهوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ امَ إِنَّامَ ، بِالنِّيَّاتِ  األَعْ لِّ  وَ ئٍ  لِكُ رِ  امْ

ا  مَ  )1235F1(»نَوَ

                                                            
 ).1907(  مسلم ،)1(  بخاري -1
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 ».  شودمي معامله نيتش با مطابق كس هر با و است نيت به وابسته اعمال ناهما«

 نيـز  اجـاره  و پـول  باشد حرام باز فضاي يا و منازل يا و اماكن دادن اجاره كه مادامي
مـي  دريافـت  كميسـيون  حق عنوان به امالك اجاره و فروش دفتر كه آنچه و است حرام

هى صلَّ اهللا رسول زيرا است؛ حرام همه كند  اللَّــهَ  إِنَّ «: اسـت  فرمودهعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ

ا مَ  إِذَ رَّ يْئًا حَ مَ  شَ رَّ نَهُ  حَ مَ  حـرام  نيـز  را آن قيمـت  نمـود  حرام را چيزي خداوند هرگاه« )1236F1(»ثَ

 ».است نموده
 پـاك  رزق و فرمايـد  هـدايت  مسـتقيم  صـراط  بـه  را مـا  همـه  خواهيممي خداوند از

 .دهد قرار خود اطاعت مسير در را ما يسرمايه و كند نصيبمان
 )59( ص، معاصر فتاواي – عثيمين ابن شيخ

 هابانك به امالك اجاره تحريم] 70[

 تـا  خواسـته  من از دولتي بانك و، دارند قرار حجاز مسير در كه دارم هاييمغازه س:
 كارهـاي  كـه  تاسـ  هـايي بانـك  جمله از بانك اين كه اين به توجه با، دهم اجاره را آن

 ايـن  از ديگـر  بانكي هر يا و بانك اين به را خود ملك توانممي آيا دهند؛مي انجام ربوي
 دهم؟ اجاره قبيل

 قرار ربوي عمليات انجام براي محلي را شما ساختمان بانك زيرا ؛نيست جايز ج:
 معناي به بانكي چنين به ساختمان دادن اجاره، قضيه اين به توجه با بنابراين، دهدمي

 :است فرموده ذوالجالل اهللا كه حالي در است؛ ربوي كارهاي در او با تعاون و مشاركت

﴿                       ﴾ :٢[املائدة[ 

 راه در را همـديگر  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

                                                            
 مانند آن ).1579(  مسلم -1
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 هاخانهقهوه به امالك ياجاره تحريم] 71[

 را آن خـواهيم مـي  كه منوره مدينه نزديك داريم شريكي ساختماني برادرم و من س:
 خواهـد مـي  كه است شخصي كند اجاره را آن شده حاضر كه كسي تنها ولي دهيم اجاره

 از و دهنـد مـي  ناقليـ  مشـتريان  بـه  خانهقهوه در كه اين به توجه با، كند خانه قهوه را آن
 مسـجد  روبـروي  خانهقهوه طرفي از، كنندمي پخش) مختلفي هايفيلم( تلويزيون طريق
 داريـم  اجـازه  شـرعي  نظـر  از آيـا . است فاصله خيابان فقط وسط در كه دارد قرار جامع
 دهيم؟ اجاره به امري چنين براي را خود ملك

 كاري چنين زيرا نيست؛ جايز كندمي حرام استفاده كه كسي به ملك دادن اجاره ج:
 :فرمايدمي ذوالجالل اهللا، فرموده نهي خداوند كه است حرام امر در تعاون يمنزله به

﴿            ﴾ :٢[املائدة[ 

 .»مكنيد پشتيباني و ياري ستمكاري و تجاوز راه در را همديگر و«
 نيز و مسجد اهل كه اين به توجه با است داخل امر اين در نيز سؤال مورد

 براي را آن ديگر شخصي تا كنيد صبر بايد بنابراين، شوندمي اذيت كار اين با نمازگزاران

﴿: فرمايدمي تعالى اهللا زيرا، باد خير به بشارت را شما، كند اجاره ديگر منظوري  

                  ﴾ :٣ – ٢[الطالق[ 

 او براي ار) تنگنايي هر از( نجات هرا خدا كند پرهيزگاري و بترسد خدا از كس هر«
 .»رساندمي روزي كندنمي تصورش كه جايي از او به و سازدمي فراهم

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا صلي و
 )4/444( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 آرايشگاه و عكاسي به ملك اجاره تحريم] 72[

 كنـد مـي  باز رايشگاهآ يا و عكاسي كه كسي به امالك ياجاره مورد در شما نظر س:
 چيست؟ حكمش شودمي دريافت هاييمغازه چنين از كه ايكرايه چيست؟
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 صـورت  بـه  يـا  كامـل  طور به ما كه اين مگر است؛ جواز امالك ياجاره در اصل ج:
 آرايشـگاه  يـا  و فروشـي  شراب يا عكاسي ملك اين در مستأجر كه شويم مطمئن تقريبي

، اسـت  حرام شرع نظر از كه كاري و كسب هر يا و ندكمي باز تراشندمي ريش آن در كه
 .نيست جايز ملك اجاره صورتي چنين در

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا صلي و
 )14/445( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 است حرام فروشدمي ترانه و موسيقي نوار كه كسي به مغازه دادن اجاره] 73[

 بـه  را آنجـا  خودش طرف از مستأجر، است داده اجاره كسي به را ايمغازه پدرم س:
 پـدرم  بـه ، اسـت  ترانـه  و موسيقي نوارهاي فروش كارش كه است داده اجاره دومي فرد

 جـا  ايـن  مشـكل  اما، كنيد اخراج مغازه از را فرد اين بايد شما است حرام كار اين گفتم
 بنده است؛ داده اجاره ص دوميشخ به كرده اجاره پدرم از را مغازه كه شخصي كه است
 ترانـه  و موسيقي نوارهاي يفروشنده به مغازه دادن اجاره كه بودم خوانده كتابي در قبالً

: گفتنـد  پـدرم  امـا  ؛دادم نشـان  او بـه  را كتاب و گفتم پدرم به را مطلب اين، است حرام
 خالصـه ، تاس حرام هم اجاره: گفتم! نيست حرام كه اجاره، است حرام ترانه و موسيقي

 شـما  بـا  را موضـوع  اين گرفتم تصميم سرانجام، گرفت باال پدرم و من بين موضوع اين
 متوجـه  را موضوع اهميت پدرم تا دهيد حضيتو دليل با همراه را مسئله لطفاً .كنم مكاتبه

 .است حرام فردي چنين به مغازه دادن اجاره كه شود
 زيـرا  ؛اسـت  حـرام  موسـيقي  هـاي لمفـي  و نوارها يفروشنده به مغازه دادن اجاره ج:
 تـا  دهـد مـي  مجـال  افـراد  ايـن  به، كندمي حرام بر تعاون خود ملك دادن اجاره با موجر

 .دهند ترويج را خويش يبيهوده كارهاي

﴿ :است فرموده متعال خداوند كه اين دليلي به             

                     ﴾ :٢[املائدة[ 
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 راه در را همـديگر  و نماييد پشتيباني و ياري را همديگر پرهيزگاري و نيكي راه در«
 خداونـد  گمـان  بـى ، بداريـد  پـروا  خدا از و مكنيد پشتيباني و ياري ستمكاري و تجاوز
 .»تاس كيفر سخت

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا صلي و
 )14/446( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 نيست جايز مبتذل هايمجله و دخانيات يفروشنده به ملك دادن اجاره] 74[

 دخانيـات  اجناسشان جمله از كه هاييماركت سوپر به هامغازه دادن اجاره حكم س:
   .كنندمي عرضه نيز

، فروشـند مـي  كـه  آنچـه  يجمله از كه هاييكتابخانه به هامغازه دادن اجاره چنينهم 
 چيست؟ حكم آن، فروشندمي نيز عريان هايعكس با هاييمجله

، شـود  منعقـد  مبـاح  و مفيـد  امري بر قراردادش تا است شرط اجاره صحت براي ج:
 ياجـاره  هنگـام  همغـاز  صاحب بنابراين. است حرام مبتذل هايمجله و دخانيات فروش
مـي  اجـاره  او به را ملك اين كه نمايد شرط او با ندارد اعتماد مستأجر بر چنانچه مغازه
 اينكـه  بمحـض ، باشـد  نداشـته  حـرام  و غيرشـرعي  هـاي فعاليت اينكه به مشروط ؛دهد

 .  كند فسخ را اجاره تواندمي مؤجر شد حرام مرتكب مستأجر
 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا صلي و

 ).14/447( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 كيتمل شرط به اجاره] 75[

 هـ 6/12/1420 يمورخه) 198( شماره مصوبه

احلمدهللا وحده والصالة و السالم عيل من ال نبي بعده نبينا حممـد و عـيل آلـه و صـحبه و 

 و بعد.. .سلم

 مباحـث  كـل  رياسـت  دفتـر  هبـ  كيـ تمل شرط به اجاره موضوع در زيادي استفتاهاي
 و چهـل  در» پايـه  بلنـد  علمـاي  هيـأت « دليل همين به رسيد؛ مردم طرف از تافا و علمي
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 و بحـث  مـورد  را كيـ تمل شرطه ب اجاره موضوع خود نشست، يكمين و پنجاه و نهمين
 .دادند قرار بررسي
 وميند براي، متحققين نظريات بررسي و تحقيق از پس» پايه بلند علماي هيأت« دفتر

 را موضـوع  هـ 29/10/1420 يمورخه در رياض در خود نشست دومين و پنجاه در، بار
 داليـل  بـه  بنا را قرارداد اين جواز عدم آرا اكثريت با، كميسيون، دادند قرار بررسي مورد

 .نمود تصويب
 قـرارداد  ود بـا  و چيـز  يـك  بر عيننام صورت به كيتمل شرط به جارها موضوع: اول

 شـود مـي  منعقـد  بـود  خواهنـد  متفاوت و جداگانه حكم دو به منتج كه هم زا جدا كامالً
 ).شوندمي منعقد مبيع يا ملك يك بر همزمان كه است بيع و اجاره قرارداد دو از منظور(

 وقتـي ، اسـت  مشتري به بائع از منافع با همراه مبيع ملكيت انتقال موجب بيع، كل در
، است مشتري فقط آن مالك زيرا ؛شودنمي منعقد آن بر اجاره عقد، شد معامله يچيز كه
 عقـد  در. است موجر آن از ملكيت و است مستأجر به منافع انتقال موجب فقط طرفي از

 در است؛ خارج كامالً بايع يعهده از و است مشتري حساب به نفعش و ضرر مبيع، بيع
 اينكه مگر، تاوس بحساب نفعش و ضرر و موجر آن از ملكيت، اجاره عقد در كه حالي

 .شود شناخته مقصر اجاره مورد نگهداري و حفظ در مستأجر
 از ماهانـه  يـا  سـاالنه  اقسـاط  صورت به شده تمام قيمت اصل به توجه با كرايه: دوم
 از كرايـه  عنـوان  بـه  را اقساط از يك هر بايع كه صورت اينه ب شودمي دريافت مشتري
 تا قرارداد اين واقع در( .بفروشد را عين اي ملك نتواند مشتري تا كندمي دريافت مشتري

 ).دشو مي محسوب بيع آن از پس و اجاره، قسط آخرين پايان
 هــزار  پنجـاه  دشـو  مي منعقد آن بر داد قرار) كه عيني يا ملك( قيمت: مثال عنوان به
 را ملك همين يكرايه است؛ ريال هزار معمول برحسب آن ماهيانه يكرايه و است ريال

 پايـان  در است قيمت كل از قسط يك هزار دو اين واقع در كنندمي تعيين ريال هزار دو
 را قسـط  آخـرين  نتوانسـت  مشتري چنانچه شودمي پرداخت كامل بطور، قيمت، اقساط

 اختيـار  و دشو مي محسوب كرايه عنوان به نموده پرداخت كه را آنچه تمام، كند پرداخت
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 آن منـافع  از مدت اين در زيرا رد؛ندا را آن استرداد حق و شودمي سلب ملك از مشتري
 و است شده ظلم جرأمست حق در قرارداد اين در كه است واضح پر. است نموده استفاده
 .رود قرض بار زير قسط آخرين پرداخت براي است مجبور

 كـه  جايي تا شودمي قرض پرداخت در فقرا تساهل به منجر قراردادهايي چنين: سوم
 بـه  تسـاهل  اثـر  بـر  طلبكارانشان كه بسا چه و شوندمي بدهكار شدت به فقرا از بسياري

 .اندشده ورشكست ديون پرداخت در همكاران
 خـود  معامالت در كه كندمي پيشنهاد قرارداد طرفين به افتا و علمي مباحث كميسيون

 .كنند استفاده شرعي و مطلوب هايراه از
 بمنظور و بگيرد گرو را آن قيمتش ابلِمق در و بفروشد را ماشين مثالً كه اينصورته ب

 .دارد نگه خود نزد را قولنامه و قرارداد، احتياط
 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، واهللا الموفق

 هـ1421محرم ) 22( عدد –مجلة الدعوة  –هيئة كبار العلماء 

 .اندشده بنا حرم يمحدوده در كه ييها آنساختم دادن اجاره حكم] 76[

   باز بن عبداهللا بن عبدالعزيز االسالم شيخ: سعودي عربستان كل مفتي خدمت س:
 بركاته و اهللا رحمه و عليكم سالم
مـي  كـه  دارم ييهـا  آنسـاختم  حـرم  يمحدوده در بنده كنم عرض شما خدمت بايد
 حـرم  محـدوده  يهـا  آنسـاختم  دادناجـاره  كه بودم شنيده قبالً، دهم اجاره را آن خواهم

 .است حــرام اندگفته علما از بعضي و است شبهه داراي شرعي نظر از مكي
ـ  را خـود  منـزل  مخـارج  اجاره پول طريق از خواهممي اينكه به توجه با ، كـنم  مينأت

 عـدم  بـر  جـواب  چنانچه بنويسيد؛ را نظرتان لطفاً باشد حالل رزقم دارم دوست بنابراين
خـانواده  و خود مخارج كه گذشته) هايسال( بهاياجاره از كه پولي مورد در باشد جواز

ــزاكم .  فرماييد عنايت را جواب لطفاً. بكنم بايد چه ام كرده مينأت آن از را ام  اهللاج
 خيرا

 .فرمائيد بيان دليل ذكر با را جواب قلبي اطمينان منظور به لطفاً
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 جـود و مشـكلي  -اهللا شاء ان -مورد اين در، بركاته و اهللا رحمه و السالم عليكم و ج:
 .عليكم والسالم .، بدارد موفق را همه خداوند ندارد

 )19/336( ةمتنوع مقاالت و يفتاو مجموع -باز ابن شيخ          



 

 

 

 :هشتم فصل
 وقف



 

 الحرام مسجد از قرآن كردن خارج حكم] 77[

 خير؟ يا است جايز تالوت منظور به خانه به الحرام مسجد از قرآن بردن س:

 جـايي  بـه  بردنشان اند شده وقف معيني مكان براي كه هاييتابك و ها آنقر كليه ج:
 اين و شود تعطيل مكان آن اينكه مگر نيست؛ جايز آن غير چه و الحرام مسجد چه ديگر
 شـوند؛  منتقـل  آن از بهتر و آن همانند ديگر جايي به استفاده منظور به ها آنقر و هاكتاب

 اجازه كسب با البته جا هر در آن از ستفادها، اند شده وقف عام صورت به كه مواردي اما
 نيازي، است دسترس در مناسب قيمت با و جا همه قرآن وانگهي. است درست متولّي از
 .نيست ديگر جاي به جايي از بردن به

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا صلي و
 )20، 16/19( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 است ناجايز آن امثال و وقفي هايكتاب شفرو و خريد] 78[

مـي  توزيـع  خيريـه  سساتؤم و افراد از برخي توسطها نوار و هاكتاب از بعضي س:
 فـروش  آيـا ، دارنـد  نيـز  جلد روي قيمت و باشد ها آن بر وقف آرم كه اين بدون، شوند
 ريـد خ منظور به چنانچه اگر است؟ جايز نياز عدم صورت در نوارهايي و هاكتاب چنين
 ؟است چطور شوند فروخته جديد نوارهاي و هاكتاب
 بصـورت  خيريـه  موسسـات  و خيـر  اهـل  توسـط  كه نوارهايي و هاكتاب يكليه ج:
 نيـاز  كسـي  اگر، است ناجايز آن فروش و هستند موقوفات جزو شوندمي توزيع رايگان
 .  كند هديه ديگران به نداشت

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا صلي و
 )16/24( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 آن ندادن تحويل و مدرسه يكتابخانه از هاكتاب گرفتن حكم] 79[

سال در كه اندكرده مطرح گونهاين را سؤالي» نيزةع« شهرستان اهالي از خواهري س:
 جلـه م و كتـاب  مقداري كه بود يها آنكتابخ اممدرسه در بودم تحصيل مشغول كه هايي

 عالقـه  خيلي مطالعه به من كهصورتي در نداشتند كتابخانه به توجهي آموزاندانش داشت
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 آن ميان از بود جالب خيلي برايم پزشكي و ديني كتابهاي از بعضي ميان اين در و داشتم
 دار گيـرو  در برگردانم دوباره و نموده مطالعه تا گرفتم عاريت به را كتاب چهار هاكتاب
 التحصـيل فارغ كه اين از بعد سال سه، كردم موشافر را هاكتاب موضوع مدرسه و درس
 هـا  آن بايد، هستند عاريت شما نزد هاكتاب اين گفت من به خواهران از يكي .بودم شده

 مـن  زمـان  آن كـه حـالي  در يـري؛ گ مـي  قرار بازخواست مورد قيامت روز و برگرداني را
 بـر  عـالوه  .نداشـتند  قضايا اين به توجهي همدرس مسؤلين طرفي از و نبودم قضيه متوجه

 نـدارم  دوست اصالً و امنموده استفاده خيلي دين احكام در بويژه هاكتاب اين از من اين
 مـورد  ايـن  در حكـم ... هستند مفيد برايم خيلي زيرا دهم؛ تحويل دوباره را هاكتاب اين

 چيست؟
 كتابخانـه  بـراي  هـا كتاب اين ونچ برگردانيد كتابخانه به را هاكتاب اين بايد شما ج:
 هـاي كتابخانه يا عمومي هايخانهكتاب از كه نيست جايز كسي هيچ براي .اندشده وقف

 بـراي  را ان خانـه  كتـاب  مسـئول  اجـازه  با كه آن مگر بگيرد خود براي را كتابي مدرسه
 به ايدب شما و، نمايد استفاده آن از و دارد نگه خود پيش امانت عنوان به محدودي مدت
 را اتتوبـه  خداونـد  اميـدوارم . نمـايي  توبـه  ايكرده كه كاري از كتاب برگرداندن اضافه
 .بپذيرد

 138 ص 42 شماره، البحوث ةمجل - باز ابن

  وقفي هايكتاب تبادل حكم ]80[

 از يـا  افتـا  ياداره از كـه  را هاييكتاب توان مي ضرورت بدون يا ضرورت با آيا س:
 توان مي آيا فروخت؟ شودمي توزيع كه وقفي هايكتاب يا مكرمه كهم در» رابطة« مراكز
 كتـاب  نوبـت  چندين در اينكه يا، نمود عوض را اضافي هاينسخه و تكراري هايكتاب

 نمود؟ عوض ديگران با را تكراري هاينسخه و نمود دريافت
 ددار اختيـار  در هـايي كتـاب  چنين كه كسي، نيست جايز وقفي هايكتاب فروش ج:

 بـه  ايمعاوضـه  نـوع  هـيچ  بـدون  اسـتفاده  جهت كه اين يا كند استفاده ها آن از خودش
 بـه  حيلـه  و زرنگـي  بـا  و كنـد  دريافت كتاب بار يك از بيش ندارد اجازه، بدهد ديگران
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 نيـاز  برحسـب  و معاوضـه  بدون، علم طالب بين كتاب يمبادله اما. كند مراجعه دفعات
 .معاوضه نه است استفاده هدف رازي -اهللا شاء ان -ندارد اشكالي

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا صلي و
 )16/25( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 دهد اجاره را مسجد يخانه است جايز مسجد امام براي آيا] 81[

 را خانـه  توانـد  مـي  مسـجد  امام آيا، است نموده مسجد وقف را منزلي شخصي س:
 نمايد؟ دريافت را رايهك و دهد اجاره
 دهد كرايه است شده وقف مسجد امام براي كه را منزلي تواند مي مسجد امام بله ج:

 اين تواندمي اشكالي هيچ بدون است مسجد امام كه زماني تا، كند دريافت را آن اجاره و
 .  دهد انجام را كار

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا صلي و
 )16/58( افتا و علمي مباحث يدايم انجمن فتاواي

  وقف در رجوع حكم] 82[

 تا دهدمي قرار مردم اختيار در مسجد عنوان به را خود منزل پايين طبقه شخصي س:
 توانـد  مـي  نيـاز  صـورت  در آيـا ، جمعـه  نماز بدون، كنند ادا را پنجگانه نمازهاي آن در

 كند؟ غيره يا مغازه به تبديل و نموده خارج مسجد وضعيت از را مكان آن دوباره
 مـردم  بـه  و داد قرار مسجد را خود منزل پائين ي طبقه مسلمان يك كه زماني هر ج:
 خـارج  مسـجد  وضـعيت  از را مكـان  آن توانـد نمي بخوانند؛ نماز مكان آن در داد اجازه

 يـا  و دهد اجاره را آن ندارد اجازه حتي و كند تبديل مغازه يا مسكوني منزل به و ساخته
 نخواننـد؛  جمعه نماز آنجا در كه هرچند .باشد داشته آن در تصرفي نوع هر يا و بفروشد

 ملـك  بـه  تبـديل ، بخواننـد  نمـاز  آن در تـا  مردم به مكان اين دادن قرار اختيار در با زيرا
 نـه  مكـان  ايـن  اسـت  شـده  خـارج  هميشـه  براي شخص ملكيت از و است شده وقفي

 .شودمي برده ارث به نه و دشو مي هديه نه و شودمي فروخته
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 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا صلي و
 )89، 16/88( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي



 

 

 

 

 :نهم فصل
 هديه



 

 هديه شرايط] 83[

 چيست؟ هديه جواز براي شرعي شرايط س:

 :از عبارتند هديه جواز شرايط ج:
، قبلـت : بگويـد  گيرنـده  هديه و، اكذ وهبتُك: بگويد دهنده هديه، قبول و ايجاب -1

مي كفايت كند داللت دادن هديه و گرفتن هديه بر كه عملي يا و سخن هر آنكه خالصه
 .كند

 .نباشد مجهول يعني باشد مشخص و معلوم بايد هديه -2
 كـردن  هديـه  بنـابراين  داد قرار طرف اختيار در را آن بتوان كه باشد چيزي هديه -3
 .نيست جايز داد تحويل ار آن توانمي كه آنچه
 هنـوز  اما خريده ماشيني شخصي مثالً( نيست جايز قبض از قبل مبيع كردن هديه -4

 ديگـر  كسـي  بـه  را آن توانـد نمي گرفتن تحويل از قبل است نگرفته تحويل فروشنده از
 ).كند هديه
 .نباشد آينده زمان در شرايطي به مشروط هديه -5
 رعايـت  آنـان  بـين  را عدالت بايد كند هديه چيزي خود فرزندان خواهدبهمي اگر -6
 او فقـط  و دهـد  ترجيح ديگران بر را يكي فرزندان بين از ندارد اجازه شرعي نظر از كند
 .دهد هديه او به

 اربـاب  يهديـه  يا) كارفرما به( كارگران هديه :مانند، نباشد دستور هديه از منظور -7
 .اندااست و معلمين به دانشجويان و وزانآمدانش هديه يا اداره كارمندان به رجوع

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا صلي و
 )16/170( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 است مستحب هديه دادن، هديه مقابل در] 84[

 او نـزد  آيدمي پيش شخص براي مناسبتي كه وقتي دارند عادت ما روستاي مردم س:
 در اسـت  مجبـور  مقابـل  در هـم  او، كنندمي تقديم او به هدايا و ولپ مقداري و روندمي
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 در چيـزي  اگـر  حـال  كنـد  تقديم را هدايايي آيد مي پيش افراد آن براي كه هاييمناسبت
 است؟ حرام كاري چنين آيا و كند؟ چكار نداشت دست
 آن از بهتر يا هديه آن مثال است مستحب شد تقديم ايهديه كسي براي كه وقتي ج:

 مقابـل  در تـا  كنند ملزم را فقير شخص نبايد روستا اهل كه نمود توجه بايد، برگرداند را
 متعـال  خداونـد  از را او خـود  مـزد  بلكـه  دهـد؛  هديـه  آنـان  به اندداده او به كه ايهديه

 هديـه  بـه  دوباره شد تقديم ايهديه كسي به چون نيست واجب و الزم كل در، بخواهند
 .است بهتر دهد جواب هديه با را هديه اگر اما ؛هدبد عوض در چيزي دهنده

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا صلي و
 )16/172( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 اندداده هديه او به كه كسي از هديه خريدن حكم] 85[

 بـرادر  از را ماشـين  خواهـد مـي  اكنون كرده هديه ماشيني خود برادر به شخصي س:
 خير؟ يا بكند را كار اين تواندمي آيا، بخرد خود

 از، كنند خريداري او از اندكرده هديه خود برادر به كه را ماشيني تواندنمي ايشان ج:
 آن او، كردم هديه كسي به خدا راه در را اسبي: گفت كه است روايت رضي اهللا عنهعمر

 مورد اين در) بخرم او از كه( شدفرومي نازل قيمت با را آن كردم گمان، داد دست از را

هصلَّى  اهللا رسول از هُ [ :فرمودند ايشان پرسيدم علَيه وآله وسلَّم اللـَّ طَاكَ إِنْ أَعْ هُ وَ بْتَعْ الَ تَ

مٍ  هَ رْ تِهِ كَ ، بِدِ قَ دَ ائِدَ يفِ صَ إِنَّ العَ ـفَ يْئِهِ الْ ودُ يفِ قَ عُ لْبِ يَ  ]كَ

 اشهديـه  در كـه  كسي زيرا، بدهد تو به درهم كي به هم چه اگر نخر او از را اسب[
 )1237F1(.]خوردمي را خود فراغتاس كه است سگي آن مانند كندمي رجوع

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا صلي و
 )16/184( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

  سوم شخص از هديه خريدن حكم] 86[
                                                            

 )1621 ،1620(  مسلم ،)1490(  بخاري( -1
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 هديه كه اول نفر، فروخته را ماشين او كه كرده هديه ماشيني ديگري به شخصي س:
 خير؟ يا است درست، بخرد است مشتري كه سوم شخص از را ماشين خواهدمي كرده

 كه كسي از را ماشين او زيرا، بخرد را ماشين تواندمي دهندههديه صورت اين در ج:
 .خردمي ديگري شخص از بلكه ؛خردنمي داده هديه او به

 .سلم و صحبه و آله و مدمح نبينا اهللا صلي و
 )16/184( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 است واجب دادن هديه در فرزندان بين عدالت] 87[

 ايـن  كـه  ام كـرده  بزرگتـرم  پسر اسم به را آن و ام خريده منزلي» جدة« شهر در س:
 نظـر  بنده سؤال مورد در لطفاً، شده نوشته است سؤال يهمضمي كه چكي در مشخصات

 احسـان  فرزنـدانش  از يكي به دارد اجازه شرعي نظر از نفر يك آيا داريد؟ اعالم را خود
 كند؟ محروم را ديگران و كند

 اينگونـه  شما به آن مندرجات و چك ي مشاهده و استفتاء تحقيق بررسي از پس ج:
، هــ 29/03/1391 يمورخـه ) 200( يشـماره  چـك  در كـه  همانگونـه  يا دهيممي پاسخ

 6200 مقابـل  در مشـخص  حدود و مساحت با را منزلي كه شده مرقوم» جدة« انشهرست
 مورد و فوق مطالب بر بنا، ايد كرده ثبت احمد پسرت اسم به و ايد خريده سعودي ريال

 بلكـه ، است ناجايز كار اين و ايدداده ترجيح خود فرزندان يبقيه بر را احمد شما سؤال
 برتري، دهيد قرار هديه و احسان مورد نسبت يك به ار فرزندان تمام بايد شرعي نظر از

 فرزنـدان  از يكـي  مـثالً  كه شرعي؛ مجوز با مگر نيست جايز بقيه بين از فرزندان از يكي
 بنابـه  فرزنـدان  يبقيـه  بـين  از دادن هديه و احسان در را ايشان توانيدمي شما باشد فلج

 تحصـيل  مشغول يا باشد زياد اش هعائل فرزندان از يكي يا، دهيد حيترج دارد كه عذري
 فـردي  چون ندهيد هديه ها آن در يكي به فرزندان بين از خواهيدمي شما اگر باشد؛ علم

 از، گيـرد مـي  بكار خداوند معصيت مسير در را شما يهديه يا است بدعت اهل و فاسق
 .  ندهيد هديه او به توانيدمي شرعي نظر
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 نقل بشير بن نعمان كه است روايتي فرزندان بين مساوات رعايت بودن الزم بر دليل

ةُ بنتُ « مادرم، نمود هديه من به را اشسرمايه از قسمتي پدرم: يدگو مي و كندمي رَ مْ عُ

احة وَ هصلَّى  اهللا رسول شخص اينكه مگر شومنمي راضي من: گفتند پدرم به »رَ علَيه  اللـَّ

 هآلو لَّمسلَّى  اهللا رسول نزد پدرم، بگيري گواه قضيه اين بر راوصه وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
هصلَّى  اهللا رسول، بگيرد گواه موضوع اين بر را او تا رفتند  پدرم ازعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ

لِّهم؟« پرسيدند كَ كُ دِ لَ ، نه گفت پدرم» ايداده هديه فرزندانت همه به آيا »افعلتَ هذا بِوَ

هصلَّى  اهللا لرسو وا بني أوالدكم«: فرموندعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ لُ دِ واهللا و اعْ  خداوند از« »اتقُ

 و برگشت پدرم: گويد رضي اهللا عنه نعمان» كنيد برقرار عدالت فرزندانتان بين و بترسيد
يه وآله وسلَّم علَ اللَّـهصلَّى  اهللا رسول كه آمده روايتي در گرفت؛ پس من از را هديه

ه«: فرمودند دْ دُ ارْ هُ « آمده لفظي در و »فَ عْ جِ أَرْ رٍ « آمده لفظي در و »فَ وْ د ْينِ عيل جَ هِ  »التُشْ

يل هذا غريي« آمده لفظي در و» مگير گواه ظلم بر مرا« دْ عَ هِ أَشْ  اين بر را ديگري« )1238F1(»فَ

مْ « آمده لفظي در و» بگير گواه موضوع يْنَهُ وِّ بَ  ».كن رعايت را مساوات فرزندان بين )1239F2(»سَ

ر« يلعم چنين زيرا ؛كندمي داللت حرمت بر حديث اين ـوُ  و اسـت  شـده  ناميـده  »جَ

هصلَّى  اهللا رسول  آن بـر  شـدن  گواه از و، برگرداند را آن تا نمود امروسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
 بر داللت هديه كردن رد بر اهللا ولرس امر، است حرام ظلم نمود توجه بايد، ورزيد امتناع
 برتري فرزندان بين شخصي اگر اما، فرزندان بين مساوات بودن واجب و، كندمي وجب
 از يكـي  كـه ( شـرعي  مجـوز  صورت در داد ترجيح ديگر بعضي بر را بعضي و شد قايل
 .است جايز امر اين) بود زياد اوالد و اهل داراي يا طالب يا بيمار
 ايشـان ، كنـد مي جواز بر داللت كه است شده نقل مطلبي احمد امام از مورد اين در 

 روي از اگـر : انـد گرفته وقف يمسئله در ديگر بعضي بر فرزندان از بعضي تخصيص در
نمـي  را شـدن  قايـل  امتيـاز  فرزنـدان  بين موردي هيچ بدون اما، ندارد اشكالي باشد نياز

                                                            
 )1622( مسلم ،)2650 ،2587 ،2586(  ريبخا -1
 )5098(  حبان ابن ،)3686 ،3685(  نسائي ،)276 ،4/268 احمد( -2
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 كـه  اسـت  آنان بر چيزي كردن وقف انندم فرزندان به دادن هديه كه دانست بايد، پسندم
 )1240F1(.است يكي دو هر حكم

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا صلي و
 )194-16/192( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 است جايز هديه در فرزندان بين تمايز صورتي چه در] 88[

 :دهيد فتوا من به مورد اين در خواهممي شما از س:
 كـامالً  معيشـتي  نظر از كنندمي زندگي او از دور فرزندان اين كه دارد نديفرز پدري

 و كنندمي خدمت پدر به، كنندمي زندگي پدر كنار در كه دارد فرزنداني و هستند مستقل
 حيـات  در فرزنـدان  اين خدمات مقابل در دارد اجازه پدر آيا، دارد دسترسي آنان به پدر

 شخصـي  اگـر  همچنـين ، كند هديه آنان به را خود وتثر از قسمتي مرگ از پس يا خود
 او بـه  و كنـد مـي  زنـدگي  شـوهر  كنـار  در همسـران  از يكي كه دارد همسر يك از بيش

 كند؟مي خدمت
 به مقابل در هستند او خدمت مشغول كه فرزنداني به تواند مي شرعي نظر از پدر ج:

 نباشد بااليي مبلغ يعني( نباشد بيشتر المثلأجرة از اينكه به مشروط كند هديه چيزي آنان
 يـا  ماهيانـه  يـا  روزانـه  را آنان خدمت مزد تواندمي پدر) رابدهد ها آن خدمات مزد بلكه

 ديگـران  بـر  آنـان  برتـري  معنـاي  بـه  فرزندان اين به احسان و تبرّع كند؛ محاسبه ساليانه
 .نيست

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا صلي و
 )204، 16/201( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 فرزند مال در پدر تصرف حكم] 89[

 مي آيا، اندكرده هديه غيرنقدي و نقدي اموال خود فرزندان به كه مادري و پدر: 1س
 كنند؟ تصرف اموال آن در توانند

                                                            
 )5/388ابن قدامه  (» المغني«مراجعه كن:  -1
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 قول دليل به برسانند؛ ضرر فرزندشان به اينكه بدون توانندمي نياز صورت در: 1ج

هصلَّى  اهللارسول ا أَطْيَبَ  إِنَّ [ :اندفرموده كه علَيه وآله وسلَّم اللـَّ نْ  مَ تُمْ مِ لْ مْ  أَكَ بِكُ سْ إِنَّ ، كَ  وَ

مْ  كُ دَ الَ نْ  أَوْ مْ  مِ بِكُ سْ  )1241F1(]كَ

 شما كسب جزو فرزندانتان همانا و است كسبتان از خوريدمي آن از كه آنچه بهترين«
 ».هستند
رستد تا به صورت امانت نزد او باشـد يـا   ف ميي پول پسري براي پدرش مقدار: 2س

پدر با اين پول زميني مي خرد و سندش را بـه  . اين كه پدر از طرف پسرش تجارت كند
اند از پدرش درخواست نمايد كه سند زمين مذكور تو ميآيا فرزند . اسم خودش مي زند

 مطالبه نمايد؟، داده را به اسم او بزند؟ يا اين كه فرزند مقدار پولي را كه به پدر
اني حـق خـود را بـا    تـو  مـي ، اي كردهاگر موضوع به گونه اي است كه شما ذكر : 2ج

اگـر  . خوبي و خوشي از پدرت مطالبه نمايي؛ مگر اين كه پدر شما سخت نيازمند باشـد 
بسيار خوب؛ اما اگر پدرتان بـه دليـل تـأمين مخـارج     ، پدرتان حق شما را پرداخت نمود

شما حق مطالبهء ايـن پـول را   ، انواده اش به اين پول نياز شديد داشتزندگي خود و خ

ه صلَّى نداريد؛ زيرا رسول اهللا الُـكَ  أَنْـتَ «: رمايـد ف مـي وسلَّم  وآله علَيه اللـَّ مَ بِيـكَ  وَ  )1242F2(»ألِ

ه صلَّى پيامبر.] تو و مالت هر دو از آن پدرت هستيد!) اي فرزند([ ـ  علَيه اللـَّ آلوه   لَّم سـو
ه اين جمله را به كسي خطاب نمود كه نزد پيامبر صلَّى يـا  : و گفـت  وسلَّم وآله علَيه اللـَّ

ه پيامبر صلَّى. پدرم مالم را به زور از من گرفته است! رسول اهللا ه  علَيه اللـَّ آلـو   لَّم سـدر و

ا أَطْيَبَ  إِنَّ [ :رمايدف ميحديثي ديگر  نْ أَكَ  مَ تُمْ مِ مْ  لْ بِكُ سْ إِنَّ ، كَ مْ  وَ كُ دَ الَ نْ  أَوْ مْ  مِ بِكُ سْ    ]كَ

                                                            
) 3015(  يشـماره  آلبـاني،  ابوداود صحيح) 3530(  ابوداود ،)201 ،162 ،6/41(  ،)214 ،2/179(  احمد -1

از » صحيح ابـوداود «حديث در  ،)2292،2290ابن ماجه  (.»صحيح حسن« ستاگفته و) 1358(  ترمذي
 )3015الباني شماره  (

»  صحيح ابن ماجه«) و صححه األلباني في 2292،2291) ابن ماجه  (3530) ابوداود  (2/214،179احمد  ( -2
)1865،1855( 
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 شما كسب جزو فرزندانتان همانا و است كسبتان از خوريدمي آن از كه آنچه بهترين«
 ».هستند

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا صلي و
 )16/252( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 ربوي هاي بانك در خيريه هاي صندوق بحسا افتتاح حرمت] 90[

 خير؟ يا است جايز ربوي هاي بانك در خيريه صندوق حساب افتتاح آيا س:

 ناجـايز  ربـوي  هـاي  بانك در خيريه يا تعاون صندوق عنوان تحت گذاري سپرده ج:
 .است ربوي معامالت با همكاري كار اين زيرا است

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا صلي و
 )16/259( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 پسران دادن همسر در عدالت رعايت حكم] 91[

 و شـده  التحصـيل  فـارغ  برخـي  كه است داشته ارزاني فرزنداني من به تعالى اهللا س:
 از آيا، هستند مجرد هنوز ديگر برخي، هستند كارمند حاضر حال در و اند نموده ازدواج

 بـه  كـه  اين بدون كنم مالي كمك اند نكرده ازدواج كه فرزنداني به توانم مي شرعي نظر
 كنم؟ كمك بقيه

 مجـرد  فرزندان هستيد موظف، داريد مالي توان كه صورتي در پدر عنوان به شما ج:
 كرده ازدواج كه فرزنداني به كه اين بدون، دهيد همسر ندارند ازدواج قدرت كه را خود

 بـه  كمـك  زيـرا  ؛كنيـد  مالي كمك كنند ازدواج توانند يم خودشان كه فرزنداني يا و اند
 را بخشش و هديه حكم آنان به مالي كمك و است پدر ي وظيفه نيازمند و فقير فرزندان

 انفـاق  حكم در اين بلكه، نمود رعايت فرزندان ي همه حق در را مساوات بايد كه ندارد
 .كند كمك نيازمند فرزندان به بايد پدر كه است واجب

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا يصل و
 )16/226( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي



 

 

 
 

 :همد فصل
  مسابقات يبرگزار



 

 علمي مسابقات در شركت حكم] 92[

 رد؟دا مـي حك چـه  شرعي نظر از عمومي اطالعات و علمي مسابقات در شركت س:
 .دباش مي -عربستان پول واحد -ريال000/10دشو مي تعيين كه اي جايزه
 و فقـه ، توحيـد  مانند موضوعاتي در و هستند علمي مسابقات اين كه صورتي در ج:
 بـراي  تبليغـاتي  ي جنبـه  كـه  ايـن  به مشروط است جايز آن در شركت، ندباش مي تفسير
 جـايزه  گـرفتن  شـرايط  اين با، نباشند هم اوقات تضييع سبب و نداشته -تجاري -مراكز

 .ندارد اشكالي
 )214، 213( ص، المكين اللؤلؤ. جبرين بنا شيخ

 .ندكن مي برگزار مجالت و ها روزنامه كه مسابقاتي حكم] 93[

   رد؟دا ميحك چه ندكن مي برگزار مجالت و ها روزنامه كه مسابقاتي در شركت س:

 در كننـدگان  شركت به ها مجله و ها روزنامه نوع اين كه را جوايزي ترديد بدون ج:
 تـا  دارنـد  نظـر  مد را خودشان مصالح و منافع اول ي درجه در، ندكن يم تقديم مسابقات

 بـاالتر  برابر چندين كه سودي گردد عايدشان بيشتري سود و رفته باال فروششان و تيراژ
 بقيـه  از ها مجله و ها روزنامه اين اند؛ گرفته نظر در جايزه عنوان به كه است مقداري از
 نشريات اين خرابي و فساد كه بسا چه، ندارند باالتري امتياز تنها نه نشريات و جرايد ي

 از آن ناشران هدف، است بيشتر مراتب به دارند كه پوچي مطالب و زشت تصاوير بدليل
 بنـابراين  اسـت  نشـريات  ايـن  بيشـتر  چـه  هر ترويج، مسابقات خوان فرا و جوايز اعالم

   .دشو مي آنان تقويت به منجر، كار اين زيرا ؛نيست جايز آن در اشتراك
 )213، 212( ص، المكين اللؤلؤ. جبرين ابن شيخ

 ها مجله و ها روزنامه مسابقات حكم] 94[

 انـد  نموده اعالم كه اي جايزه با ي مسابقه در شركت منظور به نشريات خريدن س:
 كـه  ايـن  بـه  توجه با رد؟دا ميحك چه كشي قرعه در شركت منظور به مبلغي پرداخت با

 .است ديني و عمومي عاتاطال مسابقه سؤاالت
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 و، اسـت  نشريات و ها مجله تبليغ و ترويج، نشريات در مسابقات اعالم از هدف ج:
 و قمـار  نـوعي  كار اين زيرا نيست؛ جايز آن در مشاركت بنابراين نيست علم نشر منظور
 طريـق  از ها مجله و ها روزنامه اين مواردي در، است باطل طريق از پول آوردن بدست
، ندده مي انتشار را آن و، پرداخته مسموم و آلوده افكارِ ترويج و تبليغ به، ابقاتمس اعالم

 .نيست جايز آن در اشتراك بنابراين
 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا صلي و

 )183، 5/182( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 ندكن مي برگزار تجاري مراكز كه مسابقاتي در شركت حكم] 95[

 چيست؟ ندكن مي برگزار تجاري مراكز و مؤسسات كه مسابقاتي در شركت حكم س:
 اوليـه  خريد بدون مواردي در و كند خريد چيزي است موظف كننده شركت مواردي در

 .دارد شركت حق
 مشـتريان  توجه جلب و تجاري مراكز توسط كاالها تبليغ راههاي از يكي كار اين ج:
 خريـد  مراكـز  ايـن  از كشـي  قرعـه  در شركت منظور به كه است اين ما ي توصيه، است
 قصـدش  كـه  ايـن  بـدون  نمـود  خريـد  مراكز اين از نيازش به بنا شخصي اگر اما، نكنند

، بـرود  دسـت  دور مراكـز  به خريد منظور به كه اين بدون و باشد كشي قرعه در شركت
 د؛كن مي خريد تندهس او منزل يا و كار محل نزديك خريد مراكز و بازارها اين چون بلكه

 .ندارد اشكالي جايزه گرفتن نمود اعالم برنده را او مؤسسه چنانچه
 )213( ص، المكين اللؤلؤ. جبرين ابن شيخ

 )بيشتر سهم( نامه ب اي برگه حكم] 96[

 پـنج  اسم كه خريدم دينار دو با اي برگه پيش مدتي، هستم اردن اهالي از جواني س:
 ايـن  بـر  كـه  شركتي به ديگر دينار دو بايد برگه خريد از پس، بود شده نوشته آن بر نفر

 بـر  كـه  نفري پنج گروه از نفر اولين به ديگر دينار دو و كنم پرداخت دارد نظارت اوراق
 در آن از پس، كردم پرداخت دينار شش مجموع در كردم مي پرداخت بودند نوشته ورقه
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 برگـه  سه آن از پس، شد مي فحذ ليست از اول نفر و گرفتم قرار نفر پانزدهمين رديف
 كـار  ايـن  با بفروشم درهم دو با اي برگه هر و نفر سه به را ها آن بايد كه دنددا مي من به

 انجـام  را كـاري  همان بعدي نفر سه، آوردم بدست بودم كرده پرداخت كه درهمي شش
 اول رديـف  در نفـره ) 243( ليست در من اسم كه اين تا بودم داده انجام من كه ندده مي

 از نسـخه  يـك  سـؤالم  بـا  همـراه . ام شـده  كاسب دينار 484من فرمول اين با گيرد قرار
 بـدانم  مـورد  اين در را اسالم ديدگاه اهمخو مي، مكن مي ارسال شما خدمت را دستورات

 ام آورده بدست دينار 486 كار اين طريق از بنده كه اين به توجه با يابد تشفّي خاطرم تا
 در زرقـاء  و عمـال ، قـبص  ماننـد  شهرهايي در اي فزاينده بطور عموضو اين طرفي از و

 كنم؟ چكار ام آورده بدست طريق اين از كه را هايي پول است انتشار حال
 اهللا. است قمار از نوعي معامله اين ايد؛ كرده ذكر كه باشد گونه آن حقيقت اگر ج:

﴿ :است فرموده و نموده نهي قمار از تعالى                 

                      ﴾ :املائدة]

۹۰[ 
 پليـديي ، ييآزمـا  بخت تيرهاي و بتها و قمار و شراب كه است اين حق !مؤمنان اي«

 .»شويد رستگار تا كنيد دوري ها آن از پس، ستا شيطان عمل از
 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا صلي و

 )212، 15/211( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 ورزشي مسابقات جوايز حكم] 97[

 فقـه  در يـرد گ مـي  تعلـق  -جـام  -اي جـايزه  برنده گروه به ورزشي مسابقات در س:
 را مبـالغي  كننـده  شركت هاي تيم كه اين به توجه با رد؟دا ميحك چه جايزه اين اسالمي

 .خرند مي را جام و نموده آوري جمع
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 ناجايز ورزشي مسابقات در برنده گروه به آن اعطاي و جايزه تعيين كلي بطور ج:

ه صلَّى اهللا رسول گفتار بدليل است  يف ال سبق اال(: اند فرموده كه وسلَّم وآله علَيه اللـَّ

فٍّ أوحافرٍ   )1243F1()نصلٍ او خُ

) برنـده  تـيم  به آن دادن و كننده شركت تيمهاي از مبلغي گرفتن با( مسابقات اجراي[
 ].سواري اسب و سواري شتر، تيراندازي: مورد سه اين از يكي در مگر ؛نيست جايزه

 در كـه  هسـتند  هـايي  رشـته  از تيراندازي و سواري اسب، سواري شتر مسابقات زيرا
 گـرفتن  بنـابراين ، ورزشـي  مسـابقات  بـرخالف  ندباشـ  مي جهادي تمرينات ي رندهبرگي

 .است ناجايز برنده تيم به آن دادن و كننده شركت تيمهاي از مبالغي
 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا صلي و

 )15/173( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 ورزشي مسابقات تماشاي حكم] 98[

 رد؟دا ميحك چه جهاني جام بويژه ورزشي مسابقات يتماشا س:

 نـوعي  زيـرا  اسـت  ناجـايز  برنده تيم به جوايز تقديم و فوتبال مسابقات برگزاري ج:
 اجـازه  شريعت كه مواردي در مگر نيست درست جايزه گرفتن كه اين بدليل است؛ قمار
 براي بنابراين، زيتيراندا و سواري شتر، سواري اسب ي مسابقه از عبارتند كه است داده

 پذيرد مي صورت جوايز اعطاي و پول آوري جمع فوتبال مسابقات در نددا مي كه كسي
 به آن تماشاي و مسابقات اين در شركت زيرا است ناجايز و حرام آن تماشاي و شركت

 .است آن تأييد ي منزله
 و كتشـر  هسـتند  جوايز تقديم و جام بدون و) دوستانه( مسابقات كه صورتي در اما

 نمـاز  قبيل از شرعي واجبات فوت به منجر كه اين بر مشروط ندارد اشكالي آن تماشاي

                                                            
 حـديث  ايـن  گفتـه  ترمـذي ) 1700(  ترمـذي  ،)2574(  ابوداود ،)474 ،424 ،385 ،358 ،2/256(  احمد -1

 )2244(  داود ابي سنن صحيح. است صحيح حديث گفته آلباني است، حسن
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، عـورت  كشـف  قبيـل  از شـرع  خـالف  امـور  مسابقات اين در و نشود واجبات ديگر و
 .نباشد موسيقي اجراي و مردان و زنان اختالط

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا صلي و
 )238، 15/239( افتا و علمي ثمباح دايمي انجمن فتاواي

 بندي شرط حكم] 99[

 عنـوان  بـه  آن دادن و( مسـابقات  در كننـده  شـركت  تيمهاي از مبلغي گرفتن آيا س:
 است؟ درست شرعي نظر از) برنده تيم به جايزه
 در مگـر  نيسـت  درسـت  مبلغـي  چنـين  از اسـتفاده ، اسـت  قمار حكم در كار اين ج:

 و سـواري  اسـب ، سـواري  شتر ي مسابقه شامل كه است داده اجازه شريعت كه مواردي

ه صلَّى پيامبر زيرا ؛است اندازي تير لَّم  وآله علَيه اللـَّ ســبَقَ إِالَّ يفِ (: اسـت  فرمـوده  و الَ سَ

افِرٍ  فٍّ أَوْ حَ لٍ أَوْ خُ   )1244F1()نَصْ

ـ  تيم به آن دادن و كننده شركت هاي تيم از مبلغي گرفتن با( مسابقات اجراي« ) دهبرن
 ».سواري اسب و سواري شتر، اندازي تير در مگر نيست جايز

 در برنده هاي اسب تعيين كشي قرعه در شركت مخصوص فرم كردن پر تحريم] 100[
 مسابقات

 -ي روزنامـه  طـرف  از كـه  را ورزشـي  ي مجلـه ، هستند افراد از تعدادي ما نزد س:
 كـه  اسـت  مجله از قسمتي كردن پر هدفشان و خرند مي، دشو مي منتشر -االوسط شرق

 هـر  در برنـده  هـاي  اسـب  كـه  صـورت  اين به است سواري اسب مسابقات مخصوص
 پـر  را مخصـوص  فرم و خرند مي ورزشي ي مجله چندين، ندكن مي مشخص را مسابقه

 و رود مي هدر به پولشان كار اين با و شوند برنده كشي قرعه در كه اميد اين به ندكن مي
. بداننـد  را مسـئله  حكم تا دهيد توضيح مورد اين در كه اهمخو يم شما از، ندكن مي ضرر

 ».المسلمين بعلمكم نفع و اهللا وفقكم«
                                                            

 تخريج حديث در فتواي سابق گذشت -1
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 بـه  را مبلغـي  كننده شركت افراد زيرا، است قمار حكم در و است ناجايز كار اين ج:
 انـد  كـرده  پرداخـت  چـه  آن از بـيش  شدند برنده اگر، ندكن مي پرداخت شدن برنده اميد

 .است رفته شان جيب از پولشان شدند بازنده اگر و دنآور مي بدست

﴿ :دفرماي مي تعالى اهللا                      

                  ﴾ :۹۰[املائدة[ 

 بخـت  تيرهاي و شده نصب هاي بت و قمار و شراب كه است اين حق! مؤمنان اي«
 .»شويد رستگار تا كنيد دوري ها آن از پس، است شيطان عمل از پليديي، آزما

 .است حرام و باطل طريق اين از پول آوردن بدست اسالم ديدگاه از
 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا صلي و

 )225، 15/224( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 .است شده گرفته حرمتش دانستن از قبل كه جوايزي حكم] 101[

 جـوايزي  ايم؛ خوانده است افتا و علمي مباحث انجمن به منسوب كه فتوايي در س:
 داده مشـتريان  به كاالها تبليغ و بازاريابي منظور به تجاري مؤسسات و مراكز طرف از كه
 جوايز و نستهدا مين را آن حرمت شخصي كه صورتي در است؛ حرام آن فتنگر، دشو مي
 اسـتفاده  آن از يـا  و بشكند يا برگرداند را آن آيا چيست؟ حكمش است گرفته تحويل را

   كند؟
 هيچ بدون است گرفته تحويل حرمتش به علم از قبل را چيزي چنين كه كسي ج:

 و است بوده اطالع بي مسئله حكم از يشانا رايز ؛كند استفاده آن از تواند مي اشكالي
 است داده انجام ربا عمل كه كسي مورد در كه تعالى اهللا قول دليل به هستند؛ معذور

﴿: دفرماي مي                          ﴾

  ]٢٧٥[البقرة:
 آن از گذشته چه آن، ايستد باز و رسد بدو پندي پروردگارش از كه كسي حاال پس«

 .»است تعالى اهللا با كارش و اوست
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 تجـاري  مراكـز  از آن حرمـت  بـر  مبني مسئله حكم دانستن از بعد كه را جوايزي اما
 و، كنـد  خيريـه  امور صرف را آن قيمت و بفروشد يا كند صدقه بايد است گرفته تحويل

 .نمايد توبه خداوند شگاهپي به كار اين انجام از
 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا صلي و

 )15/178( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي



 

 

 

 :يازدهم فصل
 و كارمندان مورد در احكامي

 كارگران



 

 بدانيم خود اعمال مراقب را تعالى اهللا، كار هنگام] 102[

 بـا  كـار  هنگام ند؛ده مين انجام درست را خود كار كارگران و كارمندان از بعضي س:
 حتـي  سـال  يـك  زمـان  مـدت  در كه يمكن مي مشاهده را بعضي نيستند؛ سرحال و نشاط
 مـي  عقـب  را كارهـا  هميشه و ندكن مي منكر از نهي نه و ندكن مي معروف به امر نه بيشتر

 يـانتش د دارد وضعي چنين كه كسي آيا. داريم اجازه رئيس طرف از: يندگو مي و اندازند
 يرد؟گ مين قرار مالمت و بازخواست مورد آيا رود؟ نمي سؤال زير

 باشد؛ تعالى اهللا دين غمبلّ و خواه خير است موظف مرد و زن از مسلمان هر: اوالً ج:

ه اهللا صلَّى رسول كه گونه آن َ (: فرموده وسلَّم وآله علَيه اللـَّ الَ  اللَّـهُ نَرضَّ قَ عَ مَ مِ أً سَ رَ  تِيامْ

ا اهَ عَ وَ ا، فَ اهَ مَّ أَدَّ ها ثُ عَ مِ امَ سَ  را سخنم كه را شخصي كند شاداب و سرسبز خداوند« )1245F1()كَ

 ».بود شنيده كه آنگونه رساند را آن سپس، سپرد خاطر به را آن و شنيد

هصلَّى پيامبر ـةً (: اسـت  فرموده علَيه وآله وسلَّم اللـَّ ـوْ آيَ لَ ي وَ نـِّ ـوا عَ لِّغُ  بـه  مـن  از« )1246F2()بَ

 ».باشد آيه يك اگر حتي برسانيد ديگران
هصلَّى پيامبر   ددا مـي  تـذكر  مردم به و كرد مي سخنراني كه وقتي علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

ائِبَ (: فرمود مي دُ الغَ اهِ يُبَلِّغْ الشَّ لْ امعٍ ، فَ نْ سَ ى مِ عَ بَلَّغٍ أَوْ بَّ مُ  اسـت  حاضر كه كسي« )1247F3(.)فَرُ

 از كـه  مستقيمي غير ي شنونده بسا برساند؛ را) شرع دستورات( است غايب كه كسي به
 ».  كند درك بهتر مستقيم ي شنونده

 و بخشـيدن  آگـاهي  و بصـيرت  از خير امور از چه آن: است اين شما به من سفارش
 .  كنيد راهنمايي و ارشاد را آنان و برسانيد ديگران به، نيددا مي پايداري و صبر

                                                            
 انـدك  بـا ) 228(  دارمـي  ،)230(  ماجـه  ابـن  ،)2658(  ترمذي ،)82 ،4/80 ،3/225(  احمد ج:تخري با -1

 نمـوده  تصـحيح  را آن آلبـاني . مذكور متن به ديكنز) 3416(  ديگران و بزاز مسند. زيادتي و اختالف
 )193 ،188 ،187( ماجه ابن سنن صحيح. است

 )3461(  بخاري -2
 )1679(  مسلم ،)1740(  بخاري -3



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1660 
  

 خود همنشينان و دوستان، خانواده براي را آن است گرفته فرا را انشيد كه كس هر
 تا. نكند بيان نددا مين را چه آن، دين تبليغ در كه باشد داشته توجه ضمن در كند؛ بيان
 كه كارگراني اما. باشد حق به ناصحان و خواهان خير و الخير الي داعيان رديف در

 كه باشند متوجه بايد پيمايند نمي را خواهي خير مسير و ندده مين انجام را خود وظايف

 ﴿ :است فرموده تعالى اهللا كه گونه آن. است ايمان هاي ويژگي از داري امانت   

                ﴾ :۵۸[النساء[  

 .»دهيد پس صاحبانش به را ها سپرده كه دده مي فرمان شما بر اهللا همانا«
 هاي ويژگي از خيانت و است مؤمنان هاي ويژگي بزرگترين از داري امانت بنابراين

﴿ :است فرموده مؤمنان وصف در تعالى اهللا كه گونه آن است منافقان         

                    ﴾ :۲۷[األنفال[ 

 .»نكنيد خيانت خود امانات به دانسته و نورزيد خيانت پيامبر و اهللا به! مؤمنان اي«
 آن اخالص و صداقت كمال با دارد عهده به كه را مسؤليتي است موظف كارمند يك

 انجـام  در را آن بلكـه  نكنـد  تلـف  بيهـوده  دارد اختيـار  در كـه  را وقتـي  و دهد انجام را
 وفـادار  نمـوده  قبـول  كه كاري برابر در تعهدش به نسبت تا كند صرف خويش ليتمسؤ
 از نيز پروردگارش و باشد حالل او براي دكن مي دريافت كه را حقوقي طرفي از و. باشد

 يـا  و دولـت  خيرخـواه  توانـد  مـي  خويش مسئوليت انجام با كارمند يك. شود راضي او
 تقـوا  اسـت  موظف، كارگر و كارمند هر ت؛اس خدمت به مشغول آن در كه باشد شركتي

 خيرخـواه  و ناصـح  و بـوده  كوشـا  امانـت  رعايت در ممكن وجه بهترين به و كند پيشه
 باشـد  بيمناك الهي عقاب و عذاب از و اميدوار خداوندي پاداش و اجر به و باشد خوبي

 ﴿ :اسـت  فرمـوده  كه باشد عامل الهي گفتار به و                

     ﴾ :۵۸[النساء[ 

 .»دهيد پس صاحبانش به را ها سپرده كه دده مي فرمان شما بر خدا همانا«



   

 1661 باب دوازدهم: فتاواي معامالت
 

 .است نفاق اهل خصوصيات از امانت در خيانت

هصلَّى پيامبر ثَ (: دفرماي مي علَيه وآله وسلَّم اللـَّ ـدَّ ا حَ : إِذَ بَ  آيةُ املُنافقِ ثـالثٌ ـذَ ا ، كَ إِذَ وَ

لَفَ  عدَ أخْ انَ ، وَ ِنَ خَ متُ ا اؤْ إِذَ    )1248F1()وَ

، يـد گو مـي  دروغ، خـود  هـاي  صحبت در كه اين اول است؛ چيز سه منافق ي نشانه«
 ».  دكن مي خيانت، امانت در كه اين سوم، دكن مي عمل وعده خالف كه اين دوم

 داشـته  تشابه آنان با قياخال نظر از و .باشند منافقان صفات به متصف نبايد مسلمانان
 قـرار  خـود  كـار  ي سرلوحه را داري امانت صفت و داشته نگه دور را خود بلكه، باشند
 و، الزم توجـه  و دقـت  بـا  دشـو  مي محول آنان به كه را اموري تا بكوشند همواره، دهند
 و خيـال  بـي  آدمـي ، رئـيس  كـه  هرچنـد ، دهنـد  انجـام  وجه بهترين به كشي؛ وقت عدم

 يك بعنوان بلكه نباشد رئيس دستور منتظر مربوطه امور انجام در مسلمان ؛باشد متساهل
 و اسـوه  ديگران براي تا نمايد وظيفه اجراي، رئيس از بهتر حتي آل ايده و نمونه كارمند

 .باشد الگو
 )9-7( ص، العمال و للموظفين فتاوي -باز ابن شيخ

 رئيس آشنايان مراعات حكم] 103[

 دوسـتان  و خويشاوندان حال رعايت تا اهدخو مي بنده از ارهاد رئيس مواردي در س:
 از بعضـي  كـه  كـنم  عـرض  بايد دارم؟ را كاري چنين ي اجازه بنده آيا باشم داشته را او

 اساسـي  و مهـم  امـور  از برخـي  و اسـت  اداري ي سـاده  و جزيـي  امور به مربوط موارد
 .هستند
 و نزديكان رعايت بدون، كند تاررف عادالنه مردم ي همه با كه دارد وظيفه انسان ج:

ه صلَّى اهللا رسول گفتار دليل به رئيس؛ و خود دوستان  فرموده كه وسلَّم وآله علَيه اللـَّ

مُ اهللا(: است ايْ ا، وَ هَ دَ طَعتُ يَ قَ قَتْ لَ َ دٍ رسَ مّ ةَ بِنْتَ حمُ وْ أَنَّ فَاطمَ  اگر اهللا ذات به قسم« )1249F2()لَ

                                                            
 )59(  مسلم ،)33(  بخاري -1
 )1688(  مسلم ،)3475(  بخاري -2
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ه صلَّى محمد دختر فاطمه  مي قطع را دستش حتماً كرد مي سرقت وسلَّم وآله علَيه اللـَّ
 ».كردم

 امور در نه باشد رئيس خويشاوندان و نزديكان حامي و مدافع ندارد حق كارمند
 عنوان به حكومت كه را چه آن زيرا اساسي؛ و مهم امور در نه و افتاده پا پيش و ساده
. هستيم آن اجراي به موظف ما همه نباشد اسالم شريعت مخالف و نموده وضع قانون

﴿ :است فرموده تعالى اهللا زيرا                 

   ﴾ :از و كنيد اطاعت را خدا! ايد آورده ايمان كه كساني اي« ]۵۹[النساء 

هال صلَّى پيامبر  .»بريد فرمان هستند شما از كه امر صاحبان و وسلَّم وآله علَيه لـَّ
 )15( ص والعمال للموظفين فتاوي -عثيمين ابن شيخ

 مديران به كارمندان هداياي حكم] 104[

 رد؟دا ميحك چه رئيس به هديه عنوان به قيمت گران اشياي تقديم س:

 حـق  رئـيس ، هاسـت  خرابـي  و بديها از يبسيار ي مقدمه و است اشتباه كار اين ج:
 و خـواري  رشـوه  بـراي  اي وسـيله  كـار  ايـن  زيرا كند؛ قبول كارمندان از را هدايا ندارد

 -مربوطـه  ارگـان  مصـالح  براي را هدايا اين رئيس كه اين مگر است؛ خيانت و مداهنت
 ددهـ  توضيح دهنده هديه براي و خودش شخص براي نه بگيرد تحويل بيمارستان -مثالً
 ايـن  در احتياط. دكن مي بيمارستان مصالح خرج بلكه ؛رددا مين بر خودش براي را آن كه

 زيـرا  نكند قبول بيمارستان براي نه و خود براي نه، كند رد را كارمندان هداياي كه است
 رددا مـي  بر خودش براي را آن رئيس كه دكن مي ايجاد را ظن سوء اين هدايا كردن قبول

 را خـود  روابـط  تا ندكن مي پيدا جرأت هدايا تقديم با كارمندان يا رمندكا اين طرفي از و
 .بخشند تحكيم رئيس با

ه صلَّى اهللا رسول كه زماني كه است اين جواز عدم بر دليل   وسلَّم وآله علَيه اللـَّ
 آنان از يكي برگشت هنگام -فرستادند زكات آوري جمع براي را مردم از گروهي

ه صلَّى اهللا رسول، اند داده هديه من به را اين و شماست آن از اموال اين -گفت  اللـَّ



   

 1663 باب دوازدهم: فتاواي معامالت
 

هلَيع هآلو لَّمسفرمودند و نموده سخنراني مردم جمع در و نمودند برخورد كار اين با و: 

دَ يفِ [ عَ يَ يلِ أَفَالَ قَ دِ ا أُهْ ذَ هَ مْ وَ كُ ا لَ ذَ ولُ هَ يَقُ ثُهُ فَ عَ لٍ أَبْ امِ الُ عَ ا بَ تَّى مَ هِ حَ يْتِ أُمِّ يْتِ أَبِيهِ أَوْ يفِ بَ  بَ

يْهِ أَمْ الَ   إِلَ ْدَ نْظُرَ أَهيُ ، فرستم مي زكات آوري جمع جهت كه را كسي است شده چه« ]يَ

 هديه من به كه است خودم آن از اين و شماست براي اين: يدگو مي بازگشت هنگام
 او به آيا كه ببيند تا نشيند ينم مادرش يا و پدرش منزل در چرا پس! است شده داده

(».خير يا ندده مي هديه
1250F

1(  
 را اداري و دولتـي  كارهـاي  تمـام ، كارمندان كه است مطلب اين گر بيان حديث اين
 اگـر ، كنند قبول را هدايا ستها آن كار به مربوط كه مواردي در كه اين بدون دهند انجام
 دهـد  تحويـل  المال بيت به بلكه ؛دندار بر خودش براي را آن، نمود قبول را هدايا كسي

 و اداري نظـام  در اخـالل  سبب هدايا پذيرفتن زيرا گرديد ذكر باال در كه حديثي دليل به
 .دشو مي امانت رعايت عدم

 )45، 44( ص، ةالصح لمنسوبي ةعاجل فتاوي -باز ابن شيخ

 .است مسئول امرش تحت پرسنل مورد در رئيس] 105[

 كساني است موظف است كارمندان از گروهي و ارك يك سرپرست كه كسي آيا س:
 آيـا  كنـد؟  نصيحت و داده تذكر ندكن مي كوتاهي شرع امور ي بقيه يا و نماز امر در كه را

ه صلَّى اهللا رسول كه دكن مي صدق مورد اين در حديث اين : فرمـوده  وسلَّم وآله علَيه اللـَّ

ئُولٌ ( سْ مْ مَ لُّكُ كُ اعٍ وَ مْ رَ لُّكُ يَّتِهِ  كُ عِ نْ رَ  از يـك  هـر  از و، اسـت  مسـئول  شـما  از كدام هر« )عَ

 ؟».شد خواهد سؤال دستانش زير مورد در، شما
 مانند شرعي واجبات مورد در را خويش امر تحت افراد است موظف مسئولي هر ج:

 و ظلم، خيانت، فريبكاري قبيل از محرمات ي كليه ترك، داري امانت، جماعت با نماز
 اين مفهوم در موارد اين ي همه دهد؛ تذكر آنان به، رجوع ارباب امور به گيرسيد عدم

                                                            
 )1832(  مسلم و ،)6636(  بخاري -1
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) :هستند داخل حديث يَّتِهِ عِ نْ رَ ئُولٌ عَ سْ مْ مَ لُّكُ كُ اعٍ وَ مْ رَ لُّكُ ((كُ
1251F

 مسئول شما از كدام هر« )1

 ».شد خواهد سؤال دستانش زير مورد در شما از يك هر از و، است
 )70( ص، العمال و للموظفين فتاوي -باز ابن شيخ

 .دارند مسئوليت كارگران مورد در سركارگر و فرما كار] 106[

 چيست؟ حكمش يردگ مي كار به را نماز تارك و شرابخوار افراد كه كسي س:

 مـورد  در را خـود  دسـت  زيـر  كـارگران  هسـتند  موظـف  كار صاحب و فرما كار ج:
 نصـيحت  و داده تـذكر  نـد ده مـي  انجـام  كه حرامي كارهايي و ندكن مي ترك كه واجباتي

 را بهتـري  افـراد  آنـان  بجـاي  نكردند قبول اگر و كنند كار آنان با پذيرفتند چنانچه كنند؛
 باز ندده مي انجام كه خالفي كارهاي از تا شود سبب جايگزيني اين شايد، كنند استخدام

 .نمايند توبه و آمده
 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا صلي و

 )14/390( افتا و علمي مباحث دايمي نانجم فتاواي

 شخصي امور در را كارمندان، رئيس كارگيري به حكم] 107[

 آن در راننـده  چنـدين  و كارمنـدان  از اي مجموعه كه هستم اي اداره رئيس بنده س:
 .هستند كار به مشغول

 اين آيا، يرمگ مي بكار شخصي امور انجام جهت را كارمندان از يكي اوقات از بعضي 
 خير؟ يا است جايز كار

 كارهـاي  به هستند اداره مخصوص كه را رانندگاني و كارمندان نداريد اجازه شما ج:
 طرفي از و است آنان اداري وظايف از خارج كار اين زيرا دهيد؛ دستور خودت شخصي

 عملـي  كـه  يـد كن مـي  خودتـان  شخصـي  امـور  صرف را آنان اداري وقت كار اين با شما
 كه دهيد مزد آنان به خويش شخصي كارهاي انجام براي توانيد مي شما .است ناشايست

 .است اشكال از خالي صورت اين در
                                                            

 ) 1829(  مسلم ،)893(  بخاري -1
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 )54، 3/53(، )8( ةالدعو كتاب -فوزان شيخ

 اداري وسايل و ماشين از شخص ي استفاده حكم] 108[

 مـي  دارد ماشـين  خـودش  كه وجودي با است اداره يك كارمند كه مسلماني آيا س:
 خير؟ يا كند استفاده اداره شينما از تواند

 و كـار  د؛كنـ  مـي  كـار  معين مزدي مقابل در كه است كارگري مانند دولت كارمند ج:
 از توانـد  مـي  دولتـي  امـور  در فقـط  .است امانت او نزد دارد اختيار در كه را كاري ابزار

 شخصـي  ي اسـتفاده  حـق  اداره كاغـذ  و قلم، تلفن، ماشين از بنابراين. كند استفاده ها آن
 .ندارد
 عين اداري و دولتي وسايل و اسباب از شخصي ي استفاده عدم صورت هر در

﴿ :است فرموده تعالى اهللا است امانتداري             ﴾

 . »ندكن مي رعايت را خود پيمان و ها امانت كه آنان و« ]۸[املؤمنون: 
 )32، 33( ص، العمال و للموظفين تاويف -شيخ ابن جبرين

 مسؤليت انجام در كوتاهي حكم] 109[

 آيـا ، دكنـ  مين وظيفه انجام درست و است متساهل مربوطه امور در كه كارمندي س:
 حرام؟ يا است حالل دكن مي دريافت كه را حقوقي
 نايشـا  زيرا، است شبه بودنش حالل در دكن مي دريافت كارمند اين كه را حقوقي ج:
 كـه  را حقـوقي  تـا  دهنـد  انجـام  صـورت  بهتـرين  به را خويش مسئوليت هستند موظف
 از قسـمتي  اسـت  توجـه  بـي  و دكنـ  مي كاري كم كه مادامي، باشد حالل دكن مي دريافت
 پيشـه  را تقـوا  و بوده رفتارش مواظب بنابراين، است حرام دكن مي دريافت كه را حقوقي

 .كند
 )61( ص لعمالوا للموظفين فتاوي -باز ابن شيخ

 مأموريت انجام بدون كاري اضافه گرفتن حكم] 110[
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 كـه  ايـن  بـدون  را مبـالغي  اوقـات  از بعضي هستم دولتي ادارات از يكي كارمند س:
 مـا  بـه  كـاري  اضـافه  عنـوان  به شويم حاضر كار سر يا و دهيم انجام مأموريتي يا كاري

 ايـن  در لطفاً. دكن مي امضا را آن و است مطلع موضوع از اداره رئيس ضمن در، ندده مي
   چيست؟ حكمش كه دهيد توضيح مورد

 خيانت و است ناجايز مبلغي چنين گرفتن ايد گفته كه است گونه آن حقيقت اگر ج:
 و دهيـد  تحويـل  المـال  بيت به امكان صورت در را شده گرفته مبالغ، دشو مي محسوب

 از و، نماييـد  خيريـه  امور صرف يا كنيد صدقه مسلمان فقراي به را آن نيست مقدور اگر
 را كـار  ايـن  تـا  بگيريـد  جـدي  تصميم، نموده توبه تعالى اهللا درگاه به خويش عمل اين

 از مگـر ، كند دريافت المال بيت از را چيزي ندارد اجازه مسلماني هيچ زيرا نكنيد تكرار
    .است داده اجازه دولت كه قانوني راههاي

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

 دادي قرار كاري اضافه مصرف حل راه] 111[

 مأموريت ي ابالغيه، مناطق از يكي به روز چهار بمدت همكارانم از يكي با بنده س:
 پس، شدم حاضر كارم سر و نرفتم مأموريت به همكارم اتفاق به بنده اما، كرديم دريافت

 خيـر؟  يـا  كـنم  استفاده مبلغ اين از نمتوا مي آيا، كردم دريافت را مأموريت حق مدتي از
 نمايم؟ كارم محل اداري امور صرف را آن توانم مي آيا نيست حالل برايم اگر

 بـه  شـما  زيـرا  دهيـد  برگشـت  امكان صورت در را مبلغ اين هستيد موظف شما ج:
 قبيـل  از خيريـه  امور صرف را آن، برگشت امكان عدم صورت در و، ايد نرفته مأموريت

 .  نماييد خيريه و المنفعه عام هاي فعاليت در مشاركت و قراف به صدقه
 )62، 61( ص، العمال و للموظفين فتاوي -باز ابن شيخ

 وقت اتمام از قبل كار محل ترك حكم] 112[

 تـا  نـدارد  كاري كه صورتي در اداري وقت اتمام از قبل دقيقه ده كار محل ترك س:
 رد؟دا ميحك چه است رخب با موضوع از رئيس طرفي از و دهد انجام
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 سـاعت  ربـع  ي فاصـله  بـا  وقـت  پايان از قبل كار محل ترك اداري قوانين به بنا ج:
 از خـالي  كـار  ايـن  مطلـب  اين به توجه با، برسد منزل به، 2:)30( تا است معمول امري
 تـرك  را كارش محل، وقت پايان تا است موظف اداري قوانين نظر از اگر اما. است ايراد
 .است ناجايز و دشو مي محسوب وقت سرقت كار محل ترك، نكند

 )52( ص، العمال و للموظفين فتاوي -عثيمين ابن شيخ

 جعلي مدارك با شركت حساب به، معالجه حكم] 113[

 پرداخـت  تـوان  كه جايي آن از افتاد اتفاقي برايم مأموريت و كار محل از خارج س: 
، كـردم  عنـوان  مأموريـت  انجام حال در ،دروغ به را حادثه نداشتم را معالجه هاي هزينه

... پشـيمانم  ام داده انجـام  كه كاري از اكنون، نمود تقبل را بيمارستان مخارج هم شركت
 ام؟ هشد ميحرا كار مرتكب آيا

 پيشـنهاد  آنـان  بـه  و دهيـد  قرار امر جريان در را شركت ي مديره هيأت بايد شما ج:
 شـما  حقوق از كه اين يا. برگردانيد شركت به را بيمارستان هاي هزينه حاضريد كه كنيد
 مبلـغ ، كـار  ايـن  صالحيت داشتن صورت در شركت ي مديره هيأت چنانچه، شود كسر

 موظف شما صورت اين غير در. است شده فارغ شما ي ذمه، بخشيدند شما به را مذكور
 .نماييد واريز شركت حساب به را مذكور مبلغ هستيد
 .است ظلم و دروغ از دوري: نماييد جهتو آن به بايد كه آخر مطلب -

 )60( ص، العمال و للموظفين فتاوي -عثيمين ابن شيخ

 پايان از قبل و يردگ مي مرخصي اداره از، بيماري ي معالجه منظور به كه كسي] 114[
 چيست؟ حكمش... دشو مي تمام اش معالجه مرخصي

 از پـس  و كـنم  معالجه را خود بيماري تا ام گرفته مرخصي روز ده بنده چنانچه س:
 مرخصي عنوان به توانم مي را آخر روز سه آيا، رسيد پايان به درمانم ي دوره روز هفت

 كنم؟ استفاده
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 شـما ، كـرد  موافقت مربوطه ي اداره چنانچه برگرديد؛ خود كار محل به بايد شما ج:
 .  شويد حاضر كارتان سر بايد نكرد موافقت اگر و داريد مرخصي

 )60( ص، العمال و للموظفين فتاوي -عثيمين ابن شيخ

 بازي پارتي حكم] 115[

 مي بازي پارتي با آيا مثال عنوان به است؟ حرام آيا رد؟دا ميحك چه بازي پارتي س:
 شوم؟ استخدام مدارس از يكي در يا و ادارات از يكي در توانم

 قدرت و يعلم توان كه دشو مي ضايع ديگري از حقي بازي پارتي با چنانچه: اوالً ج:
 حـق  در كـار  اين و است حرام بازي پارتي صورت اين در، است باالتر شما از اجراييش

 را ديگـران  بازي پارتي با شما زيرا، دشو مي محسوب ظلم مسئولين و شرايط واجد افراد
 ايـد؛  داشـته  بـاز  هستند آن ي شايسته كه جايگاهي از و نموده محروم، قانوني حقوق از

 بسياري سرمنشأ و كشاند مي تباهي و فساد به را جامعه بازي پارتي دموار اين از گذشته
 و وسـاطت ، موقعيت از استفاده چنانچه د؛شو مي ها رنجش و ها حسادت، ها كدورت از

 خيلـي  بلكـه  اسـت  خوب تنها نه. دشو مين ديگران حقوق تضييع سبب ديگران سفارش
 اهللا رسـول . اسـت  داده قـرار  بترغي و تأييد مورد را آن شريعت و است پسنديده و بجا

ه صلَّى وا(: دفرماي مي وسلَّم وآله علَيه اللـَّ عُ فَ وا، اشْ رُ جَ ىضِ ، تُؤْ قْ يَ ـىلَّ  اللَّـهُ وَ بِيِّهِ صَ انِ نَ ىلَ لِسَ عَ

اءَ  اللَّـهُ  ا شَ لَّمَ مَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ  شـريك ، اجـر  در تـا  كنيـد  سـفارش ) ديگـران  حق در( « )1252F1()عَ

 ».دكن مي جاري، بخواهد كه را چه آن پيامبرش زبان بر داوندخ، شويد
 را چه آن تا هستند عموم براي، استفاده محل ها دانشگاه و علمي مراكز، مدارس: ثانياً

 امكانـات  از تواننـد  مـي  يكسان طور به همه، بياموزند است دنيايشان و دين به متعلق كه
 .كنند استفاده مدارس و ها دانشگاه در موجود

 پـيش  قانون كه مواردي و قانوني مجاري طريق از مگر نيست مقدم ديگري بر احدي
 و وسـاطت  ديگـري  بـراي  شخصي كه مادامي. بازي پارتي طريق از نه است نموده بيني

                                                            
 )2627(  مسلم و ،)1432(  خاريب -1
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 از كـه ، نشـود  ضـايع  وسـط  ايـن  در ديگـري  حق كه، باشد مطمئن بايد دكن مي شفارش
 شـرايطي  چنـين  در، اسـت  رخـوردار ب بـاالتري  و بهتـر  ي سابقه و صالحيت، شايستگي
 از اسـتفاده  بـا  شـما ، اسـت  ديگري حق در ظلم اين زيرا است حرام سفارش و وساطت

 يـا  و -دشو مي محروم يا -ديگري كه حالي در يدشو مي استخدام مدرسه در بازي پارتي
 پـي  در و ورزد مي حسادت شما به -است زنده تا -كه گيرد قرار تري پايين موقعيت در

 تبـاهي  و فسـاد  دچار جامعه طريق اين از و شماست به زدن ضربه و انتقام براي فرصتي
 .دشو مي

 )12، 11( ص دايمي انجمن، العمال و للموظفين فتاوي

 كار محل در فراقت اوقات از استفاده حكم] 116[

 خوانـدن  مشـغول  و كـرد  پيدا فرصتي اداره در كارش اتمام از پس كارمندي اگر س:
 خسـتگي  رفـع  كمـي  تـا  شد زدن چرت مشغول كه اين يا، شد كتابي و هروزنام يا قرآن
 چيست؟ حكمش كند؛

 فراقـت  اوقـات  از و ددهـ  مـي  انجـام  را خويش اداري وظايف كارمند كه مادامي ج:
 و حـرام  كـار  اين دكن مي كاري كم چنانچه اما، ندارد اشكالي دكن مي شخصي ي استفاده
 زيرا ؛نيست درستي كار، خستگي رفع جهت زدن چرت كه اين آخر مطلب. است ناجايز

 .دشو مي ايجاد اخالل كارش در نتيجه در، رود مي عميق خواب احتمال
 )55، 54(، ص، العمال و للموظفين فتاوي -عثيمين ابن شيخ

 اداري وقت در ذكر و عبادت به پرداختن حكم] 117[

 آن خوانـدن  كـه  ينا به توجه با، بخوانم ضحي نماز توانم مي اداري وقت در آيا س:
 د؟كن مين ايجاد اداري هاي فعاليت و ها برنامه در خللي
 شـما  وظـايف  در خوانـدنش  چنانچـه ، اسـت  فضيلت داراي و سنت ضحي نماز ج:
 خوانـدن  بـا  كـه  است اي گونه به اداره كار اگر ولي، ندارد اشكالي دكن مين ايجاد خللي
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 امور انجام زيرا ؛نيست جايز نشخواند دشو مي ايجاد خللي، اداري امور در ضحي سنت
 .شماست اصلي وظايف جزو و واجب شما بر اداري

 )5/40( هفتاوا من المنتقي -الفوزان الشيخ

 اداري ساعات در جانبي كارهاي به پرداختن حكم] 118[

 در، يرنـد گ مـي  مرخصـي  اداره رئيس از مختلفي هاي بهانه به كارمندان از بعضي س:
 آنـان  مرخصـي  تقاضـاي  بـا  هم باز، دارد اطالع موضوع اصل از اداره رئيس كه صورتي
 است؟ گناهكار آيا دكن مي موافقت
 طـرف  از مرخصي تقاضاي دريافت از پس هستند موظف او معاون يا اداره رئيس ج:
 يـا  دارد واقعيـت  اسـت  شـده  عنوان كه موردي آيا كه نمايند پيگيري را موضوع، كارمند
 خلـل  اداره كـار  در و بـود  نيـاز  و ضرورت به بنا يمرخص تقاضاي كه صورتي در خير؟
 مـدير  نداشـت  حقيقت موضوع كه صورتي در. شود موافقت مرخصي با كرد نمي ايجاد
 و بـوده  اداري تعهـدات  بـرخالف  كـار  ايـن  زيـرا  ؛كنـد  موافقت مرخصي با ندارد اجازه

 .دشو مي محسوب خيانت

ه صلَّى اهللا رسول  نْ (: اند فرموده لَّموس وآله علَيه اللـَّ ئُولٌ عَ سْ مْ مَ لُّكُ كُ اعٍ وَ مْ رَ لُّكُ كُ

يَّتِهِ  عِ  دستانش زير مورد در شما از يك هر از و، است مسئول شما از كدام هر« )1253F1()رَ

 ».شد خواهد سؤال
 سـپرده  او بـه  امـانتي  كـه  است داري امانت حكم در اداره رئيس كه نمود توجه بايد 
 .  باشد داشته را الزم تدق بايد بنابراين است شده

   ﴿ :دفرماي مي تعالى اهللا                ﴾ :۵۸[النساء[ 

 .»دهي پس صاحبانش به را ها سپرده كه دده مي فرمان شما به اهللا همانا«

﴿ :دفرماي مي مؤمنين وصف در تعالى اهللا              ﴾

 ]۸[املؤمنون: 
                                                            

 ).1829(  مسلم و ،)893(  بخاري -1
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 .»ندكن مي رعايت را خود پيمان و ها امانت كه آنان و«

﴿ :دفرماي مي تعالى اهللا                      

      ﴾ :دانسته و نورزيد خيانت پيامبر و اهللا به! مؤمنان اي« ]۲۷[األنفال 

 .»نكنيد خيانت خود امانات به
 )40، 38(، ص ةالصح يبلمنسو ةعاجل فتاوي -باز ابن شيخ

 .ندارد كاري كه وقتي اداره در حضور از كارمندان غيبت حكم] 119[

 بـراي  هـم  نفر دو كه حالي در، يمده مي انجام كار يك همه كه هستيم نفر سه ما س:
 غيبت روز يك ما از نفر يك هفته در كه كنيم توافق هم با چنانچه هستند؛ اضافه كار اين
 گناهكاريم؟ آيا كند

 و شده حاضر كار سر همه هستيد موظف و، يدشو مي گناهكار كار اين با شما بله ج:
 .نكنيد غيبت

 )58، 57(، ص، العمال و للموظفين فتاوي -عثيمين ابن شيخ

 كارمندان انجمن تشكيل حكم] 120[

 را مبلغـي  مـاه  هـر  پايان كه اند نموده توافق هم با اي مدرسه معلمان از گروهي س:
 همـه  بـه  نوبـت  تا... و ديگر يكي به دوم ماه، بدهند آنان از يكي به و نموده آوري جمع

 آن شـرعي  حكـم ، نـد بر مـي  كـار  به را »مجعية املوظّفني« عنوان كارمندان از برخي، برسد

 چيست؟
 قـرض  دادن ايـد  نموده توافق آن بر شما كه موضوعي نيست؛ كار اين در اشكالي ج:
 ي پايه بلند هيأت«، گروه افراد از يكي به اضافي مبلغ پرداخت يا شرط هيچ بدون، است
 ايـن  زيـرا ، انـد  نموده تصويب را آن جواز، آرا اكثريت با، تحقيق و بررسي از پس »علما
 .باشد كسي متوجه ضرري كه اين بدون است همه مصلحت به كار

 )62(، ص، العمال و للموظّفين فتاوي -باز ابن شيخ
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 است حرام راه از درآمدش كه كسي غذاي خوردن حكم] 121[

 تغذيـه  آن از فرزنـدان  ما آيا باشد نامشروع و حرام راه از درآمدش پدرم چنانچه س:
 بكنيم؟ بايد چكار رتصو اين در چيست؟ حل راه نداريم اجازه اگر كنيم؟
 شـما ، نمـود  نصيحت را او بايد است نامشروع و حرام كسبي داراي، پدر چنانچه ج:

 شـايد  كنند صحبت او با بخواهيد دوستانش از يا، كنيد نصيحت را او خودتان توانيد مي
 تغذيه پدر درآمد از نياز ي اندازه به داريد اجازه شما، نكرد قبول نصيحت اگر، شود قانع
 شـبهه  خـاطر  بـه  كه اين آن و است اهميت حايز نكته يك، نيست شما بر گناهي و دكني
 .كنيد استفاده او درآمد از نيازتان ي اندازه به دارد پدرتان درآمد كه اي

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

 شغل چندين گرفتن تحويل و بازي زرنگ حكم] 122[

 كـه  حـالي  در، اسـت  گرفتـه  تحويـل  فرزندانش اسم به مسجد سه مسجدي امام س:
 امامـت  حقوق نصف با تا است نموده اجير را ديگر نفر سه و نيستند شهر در فرزندانش

: گفـت  نيسـت  درسـت  كار اين كه كردم صحبت ايشان با بنده، گيرند عهده به را مسجد
: گفـت ، دباشـ  دليـل  تواند نمي مردم عمل: گفتم، ندده مي انجام را كار اين مردم ي همه

 قبـول  بنـده  بياوريـد  جـواز  عـدم  بر فتوايي باز ابن عبدالعزيز شيخ طرف از شما چنانچه
 شـهرها  از بسياري در زيرا ؛بنويسيد را موضوع حقيقت اهمخو مي شما از اكنون م؛كن مي
 .پذيرد مي صورت كار اين روستاها و

 مسـئول  به ندارد اجازه مسلماني هيچ، است ناجايز و دباش مي منكرات از كار اين ج:
 خـارجي  وجـود  كـه  كند معرفي را كساني و بگويد دروغ، مؤذن و امام تعيين در مساجد
 بايـد  ايشان، كند تعيين مؤذن و امام عنوان به را افرادي خويش دلخواه به سپس و ندارند

 مسجد مؤذن و امام مورد در آنان تا كنند بيان امر متوليان و مسئولين براي را امر حقيقت
 و شـده  صـالحيت  تأييـد  امـر  مسئولين طرف از بايد نيز امام نايب، نمايند گيري ميمتص

 مهم اي مسئله ،مسجد اذان و امامت موضوع زيرا. كنند ابالغ او به را مسجد امامت حكم
 عنوان به كه كسي بنابراين ؛دباش مي نماز يعني اسالم دين ركن دومين به مربوط كه است
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 اهـل  و خلـق  حسـن ، صـحيح  اي عقيده داراي بايد دشو مي انتخاب مسجد مؤذن و امام
 جريان در را مسئولين و نموده توبه خويش عملكرد از بايد ايشان. باشد حق بر استقامت

 مسـاجدي  بـر ، امـر  متوليان موافقت با را نيك و صالح و شايسته افرادي و دهند قرار امر
 و هـدايت  را مـا  ي همـه  اهيمخـو  يم تعالى اهللا از. كنند تعيين هستند امام فرزندانش كه

 .دارد نگه امان در شيطان و نفس اتباع از و كند نصيب عافيت
 )100، 99(، ص) 35( شماره، البحوث مجله -باز ابن شيخ

 ديني مشاغل و مناصب از گيري كناره حكم] 123[

 مـي  باز سر ديني مناصب و مشاغل پذيرفتن از ديني علوم دانشجويان از بسياري س:
 در طـالب  از بسـياري  داريـد؟  مـورد  ايـن  در اي توصـيه  شـما  آيـا  چيست؟ علت زنند

 سفارشي چه! ندكن مي خالي شانه قضاوت منصب پذيرفتن از شرعي علوم هاي دانشكده
 داريد؟ زمينه اين در

 هـاي  پست، سخنراني و فتوا، تدريس، قضاوت از اعم ديني هاي پست و مشاغل ج:
 علمـا  چنانچه، دشو مي بيشتر آن به روز هر مسلمانان زنيا طرفي از، هستند شريفي و مهم

 خود كه يرندگ مي تحويل را آن جاهل و سواد بي افرادي، كنند نظر صرف آن پذيرفتن از
 .كشانند مي فساد و تباهي و گمراهي به را ديگران و اند گمراه

، قضاوت هرچند، باشند پذير مسئوليت، نياز صورت در هستند موظف فقها و علما
 كه وقتي اما هستند؛ كفايي فرض قبيل اين از مواردي و اهللا الي دعوت، خطابت، تدريس

 و عذر هيچ و بپذيرد را آن بايد، شد پيشنهاد مشخص صورت به نفر يك به مسئوليتي
 تبديل عيني واجب به كفايي واجب از حكم واقع در -دشو مين پذيرفته اي بهانه
 كنند خدمت انجام مذكور هاي مسئوليت در كه دباشن افرادي كه اين فرض به -دشو مي
 در تعالى اهللا، نمود جايگزين را تري شايسته فرد تا است بررسي و تحقيق به نياز هم باز

 :گفت مصر پادشاه به السلَام علَيه يوسف كه دكن مي بيان السلَام علَيه يوسف داستان

﴿                  ﴾ :٥٥[يوسف[  
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 كـه  بسـپار  مـن  به را سرزمين اين هاي خزانه سرپرستي: گفت] السلَام علَيه يوسف[«

 »كاردانم نگهباني من
 بـر  را كـل  داري خزانه رياست كه ديد اين در را مصلحت السلَام علَيه يوسف چون 
 خدا پيامبر السلَام علَيه يوسف كه حالي در نمود قاضات وقت پادشاه از را آن بگيرد؛ عهده
 تـا  كـرد  تقاضـا  را خزانه رياست السلَام علَيه يوسف، هستند بشر افضل پيامبران و است

 .دهد دعوت حق به را آنان و بخشد سامان را مصر اهالي وضعيت، بياورد اصالحات
، تـدريس ، قضـاوت  از عـم ا پسـتي  گـرفتن  تحويـل  چنانچه اسالمي علوم دانشجوي

 و اصـالح  قصـد  و تعـالى  اهللا رضاي خاطر به فقط ديد مصلحت را ديگر امور و وزارت
 بـا  و نمـوده  درخواسـت  را آن دنيـوي  و مـادي  امور نه، مردم آخرت و دنيا خواهي خير

 .بگيرد تحويل كامل رضايت
 بـود  ورداربرخ الزم صالحيت و كارداني از كه شد پيشنهاد كسي به مسئوليتي چنانچه

، اخـالص  راسـتا  ايـن  در و بپـذيرد؛  را آن اي واهمـه  و تـرس  هيچ بدون و ميل كمال با
 طـالب  نمايـد  موفق را او خداوند تا دهد قرار خود كار ي سرلوحه را تالش و صداقت

 .نگيرند عهده به را مهم هاي پست فاسق و جاهل افراد كه باشند مواظب بايد علم
ه رضي قفيث العاص أبي بن عثمان حديث  كه دكن مي صدق موضوع همين بر عنْه اللـَّ

ه صلَّى اهللا رسول به  : گفتند وسلَّم وآله علَيه اللـَّ

امَ قومي( نْي إِمَ لْ عَ مْ ، إِجْ هُ مْ ، فقال النبي انتَ إِمامُ عفهِ تَدِ بِأَ َضْ اقْ ذُ عيل ، وَ أخُ ناً ال يَ ذِّ ؤَ ِذْ مُ و اختَّ

اً  رَ   )1254F1()أَذانِهِ أَجْ

لَّى  پيامبر، بسپار من به را قومم امامت مسئوليت! اهللا رسول اي« صـ  ـه ه  اللـَّ لَيـع  ه آلـو 
لَّمسمـؤذني  بگير؛ نظر در را ناتوانان و ضعيفان وضعيت، هستي آنان امام تو: «فرمودند و 
 ».  نكند دريافت مزد اذانش بر كه كن اختيار

                                                            
 ،715)  (201 ،1/199(   حـاكم  ،)987(  ماجـه  ابن ،)672(  نسائي ،)531(  ابوداود ،)217 ،4/21(  أحمد -1

 دانسـته  صـحيح  را آن آلبـاني .اسـت  موافق حاكم با ذهبي امام است، نموده تصحيح را آن حاكم) 722
 ). 497(   داود ياب صحيح. است
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ه رضي العاص أبي بن عثمان ـه  صلَّى اهللا رسول از را قومش امامت نْهع اللـَّ ه  اللـَّ لَيـع 
هآلو لَّمسيوسف كه گونه آن نمود تقاضا و هلَيلَام  ع وقـت  پادشـاه  از را داري خزانـه  السـ 

 .نمود درخواست
 بـود  قـوم  مصلحت گرفتن نظر در كار اين از السلَام علَيه العاص أبي بن عثمان هدف

 و معـروف  بـه  امـر  و آموخته آنان به را دين متعالى و اسالمي توجيهات قطري اين از تا
 .كند منكر از نهي

، دكنـ  مـي  نهـي  إمـارت  طلـب  از كـه  حـديثي  توضـيح  در اسالمي دانشمندان و علما
 پـذيرش  زيـرا  ؛نيسـت  درسـت  نيـاز  عـدم  صـورت  در مقام و پست تقاضاي :يندگو مي

 آن در اشـكالي  كند ايجاد را آن شرعي تمصلح هرگاه اما، است خطر با همراه مسئوليت
ي  العـاص  أبي بن عثمان روايت و السلَام علَيه يوسف ي قصه دليل به، نيست ضـر  ـه  اللـَّ

نْهع. 
 )163، 161( ص باز ابن، )47( البحوث مجلة

 اذان مقابل در مزد گرفتن حكم] 124[

 مطالعـه  را حـديثي  يـرم؛ گ مـي  حقـوق  اوقاف از كه هستم مساجد از يكي مؤذن س:
ه رضي العاص أبي بن عثمان روايت به نمودم ه صلَّى اهللا رسول از عنْه اللـَّ ه  علَيه اللـَّ آلـو 
لَّمسلَّى اهللا رسول به: يندگو مي ايشان كه وص ه ه  علَيه اللـَّ آلـو  لَّم سـيـا ، نمـودم  عـرض  و 
ه صلَّى اهللا رسول ه صلَّى پيامبر، بگردان قومم امام مرا وسلَّم لهوآ علَيه اللـَّ ه  اللـَّ لَيـع  ه آلـو 
لَّمسو بگيـر  نظـر  در را ناتوانـان  و ضـعيفان  وضـعيت ، هسـتي  ايشان امام تو«:فرمودند و 
 ».نكند دريافت مزدي اذان مقابل در كه كن انتخاب مؤذني
 .دارم نياز آن به زيرا خير؟ يا كنم دريافت را حقوقم آيا است؟ صحيح حديث اين آيا
 كه است رسيده اثبات به )1255F1(:يدگو مي منذر ابن عالمه. است صحيح حديث اين ج:
ه صلَّى اهللا رسول ه رضي العاص أبي بن عثمان به وسلَّم وآله علَيه اللـَّ : فرمودند عنْه اللـَّ

                                                            
 ) 1238(  شماره ،)3/62(  المنذر ابن تأليف )والاختالف جماع واإل السنن في األوسط( -1
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ذُ عيل أَذانه اجراً ( ناً ال يأخُ ؤذِّ ِذْ مُ  دريافت مزد اذان مقابل در كه كن انتخاب مؤذني« )1256F1()واختَّ

دَ (: گفتند ايشان كه ندكن مي روايت العاس ابي بن عثمان از خمسه كتب». نكند هِ رُ ما عَ آخِ

آً  ذُ عيل أَذانِهِ أَجرَ ناً يِأْخُ ذِّ ؤَ ِذَ مُ ّ رسولَ اهللا أَنِ أَختَّ ه صلَّى اهللا رسول پيشنهاد آخرين« )1257F2()إيلَ  اللـَّ

 دريافت مزد اذانش مقابل در كه كنم انتخاب مؤذني كه بود اين من به وسلَّم وآله يهعلَ
 ».نكند

 توجـه  بايـد . نكنـد  دريافـت  حقوق مؤذن كه مطلب اين به دارد صراحت حديث اين
 از شخصي به امام كه نيست مانعي، دهد اذان مزد بدون كه نشد پيدا فردي اگر كه داشت

. اسـت  شـده  روايت احمد امام از مسئله اين جواز. بگويد اذان تا دده حقوق المال بيت
 مشـخص  عملي گفتن اذان زيرا كند دريافت حقوق مؤذن كه است داده اجازه مالك امام

 .  اعمال ي بقيه مانند است معلوم و
 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا صلي و

 )106، 15/105( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

  اذان براي حقوق دريافت حكم] 125[

 چيست؟ حكمش دده مي اذان حقوق دريافت با فقط كه مؤذني س:

 و اجـرت  ددهـ  مـي  مسـجد  مؤذن و امام به حكومت كه حقوقي دانست بايد: اوالً ج:
 كـه  دشـو  مي داده كساني به المال بيت طرف از كه است مبلغي بلكه، نيست آنان كار مزد

، قضـات ، مسـاجد  مؤذنـان  و امامـان ، ماننـد  هسـتند  مسلمانان لحمصا به خدمت مشغول
 بـاب  از نـد كن مـي  دريافـت  حكومـت  از متوليان كه پولي قبيل؛ اين از مواردي و، مديران
 المـال  بيـت  از حكومت كه است بخششي بلكه، باشد جواز عدم بر فتوا تا نيست اجرت

 .ندكن مي وظيفه انجام قسمت اين در كه دده مي كساني به

                                                            
 .گذشت سابق فتواي در حديث تخريج -1
 ) 2369(  شيبه ابي بن مصنف و) صحيح حسن(  گفته و ،)209(  ترمذي -2
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فليس هذا من باب األجرةحتي نقول إن األجرة عيل القرب ال جتوز؛ بل هو من باب (

  )العطاء من بيت املال ملن قام هبذه الوظيفة

 خـاطر  بـه  مـن : بگويد تواند مي امام يا مؤذن آيا كه اين آن و است مطرح سؤال يك
 يم؟گو مي اذان و مكن مي امامت مكن مي دريافت كه حقوقي و پول

 اي اراده چنين زيرا باشيد داشته اي اراده و نيت چنين نبايد شما: ييمگو مي جواب در
 از را شما تدريس و قضاوت، امامت، اذان ثواب و پاداش و دده مي هدر به را شما عمل
 دريافـت  حكومـت  طـرف  از كـه  را مبلغي و باشد تدريس -مثالً -شما نيت. دبر مي بين
 .كنيد معاش مرارا تا است زندگي ي هزينه كمك، يدكن مي

 نگرانـي  هـيچ  بـدون  و مانـد  مـي  محفوظ شما اعمال معنوي ارزش، پاك نيت اين با
 اهللا بـه  شـيطان  هـاي  وسوسـه  از كه نمود توجه بايد. يدكن مي دريافت هم را خود حقوق

 يـا  مدهـ  مي اذان پول خاطر به آيا كه دكن مي القا ما ذهن به شيطان زيرا، برد پناه عزوجل
   ؟مكن مي تدريس

إنّ من عمل عبادة ألجل املال فليس له يف اآلخرة من (: يدگو مي تيميه ابن االسالم شيخ

 و اجر هيچ آخرت در دهد انجام مال و پول خاطر به را عبادتي كه كسي )1258F1()خالق

 چه آن. رسد نمي او به پاداشي ترين كوچك آخرت در بلكه. داشت نخواهد مزدي
 . است نيت تصحيح به مردم دعوت، دارد اهميت

 ) 729( ةالمسأل/ المفتوح الباب لقاءات -عثيمين ابن شيخ

 دده مي امتحان ديگري جاي به استخدامي آزمون در كه كسي حكم] 126[

 و قبـولي  شـرايط  داراي دو هـر  و نـد كن مي نام ثبت استخدامي آزمون در نفر دو س:
 صورت اين در دهد؟ امتحان ديگري جاي به تواند مي دو آن از يكي آيا، هستند پذيرش
   است؟ حالل دكن مي دريافت كه حقوقي

                                                            
 ).20 ،17 ،26/16(  و) 717 ،10/716(  الفتاوي مجموع -1
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 افـراد  هـايي  شـيوه  چنـين  با است كاري فريب و دروغ زيرا نيست؛ جايز كار اين ج:
 .شوند عمل ي صحنه وارد كه ندكن مي پيدا جرأت، نااهل

 )170، 169(، ص) 371( شماره، البحوث ةمجل -باز ابن شيخ

 ماستخدا منظور به مدارك جعل] 127[

 استخدام ادارات از يكي در اهدخو مي و است برخوردار الزم توانايي از شخصي س:
 در و نمـوده  جعـل  را الزم مـدارك  و اسـناد  تواند مي آيا، نيست كامل مداركش اما شود

 دريافـت  كـه  حقـوقي  آيـا ، استخدام و قبولي صورت در كند؟ شركت استخدامي آزمون
 است؟ حالل دكن مي

 ام داشـته  اسـالم  عـالي  اهـداف  و شـرعي  علـوم  در بنده كه عاتيمطال به توجه با ج:
 كـاري  فريـب  و دروغ با، افراد از بسياري كار اين با زيرا نيست؛ درست كار اين معتقدم

 چنـين  با، هستند منكر و حرام اعمال از، فريب و دروغ ما دين نظر از. ندشو مي استخدام
 .  دشو مي هگشود برداري كاله و شرارت ي دروازه هايي شيوه

 اسـتخدام  را امين و كفايت با و شايسته افراد هستند موظف قانون مجريان و مسئولين
 .  نمايند

 )169، 168(، ص) 37( شماره، البحوث مجله -باز ابن شيخ

 دولت كارمندان براي تجارت حكم] 128[

 بـرادر  يـا  همسـر  اسم به ايشان، است دولت كارمند بزرگتر برادر اي خانواده در س:
 بـه  را سـودش  و نمـوده  مـديريت  را آن شخصاً و ندكن مي ثبت تجاري شركت، كوچكتر

 را دوم شغل توانند مي آيا، هستند دولت كارمند ايشان كه اين به توجه با زنند؛ مي جيب
 باشند؟ داشته
 ديگـر  اي حرفـه  يـا  تجـارت  بـه  كـه  ددهـ  مين اجازه خود كارمندان به حكومت ج:

 اداري وقـت ، دشـو  مـي  ايجـاد  خلـل  آنان اداري كار در كه لاستدال اين با شوند مشغول
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 راه جهـت  را اداره تلفـن ، دشـو  مي مراجعين و مشتريان به گويي پاسخ صرف، كارمندان
 .  ندكن مي مشغول شخصي كارهاي اندازي
 خـوبي  بـه  را اداره كـار  قـانون  اي اداره كارمند چنانچه بگويم؛ بايد مسئله توضيح در

 كارهـاي  مشـغول  توانـد  مـي  اداري وقـت  از خارج و فراقت اوقات در، دكن مي مراعات
 گوش، بيكاري، گذراني وقت از بهتر درآمد سطح بردن باال و كردن كار زيرا، باشد ديگر
 . است بيهوده سرگرميهاي و مبتذل هاي فيلم تماشاي و موسيقي به كردن
ـ  اداري دفتر در ايشان كه است آن بهتر ما ديدگاه از صورت هر د  همسـرش  يـا  رادرب
   .نشـوند  مرتكـب  قانون خالف عملي تا كنند واگذار آنان خود به را امور بلكه ؛نكنند كار
 اعلم واهللا

 )24( ص، والعاملين ءالالكف فتاوي في الدرالثمين -جبرين ابن شيخ

 دولت كارمندان توسط تجاري دفتر افتتاح و بازي زرنگ] 129[

، شوند مشغول ديگر اي حرفه يا تجارت به كه دده مين اجازه كارمندان به دولت س:
 كـه  حـالي  در يـرد گ مـي  زنانـه  خيـاطي  مجوز خود مادر نام به كارمندان از يكي بنابراين
 كه اند داده وكالت ايشان به فقط فرزندان تمام از مادر هستند؛ خواهر و برادر كه چندين

 بـا  كننـد  اسـتفاده  كار اين مددرآ از و كنند استخدام را كارگراني و نموده باز را محل اين
 ايـن  آيـا . هسـتند  برخوردار امتياز اين از ايشان فقط فرزندان تمام بين از كه اين به توجه

 است؟ عادالنه كار
   اند؛ شده خالف چندين مرتكب كار اين با -ايشان -ج:
  واقع خالف اظهارات و دروغ -1
   آن با فريبكاري و دولت كردن گمراه -2
 ناحق به مال خوردن -3
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ه صلَّى اهللا رسول كه حالي در ديگران بر فرزندان از يكي جيحتر -4 ه  اللـَّ لَيـع  ه آلـو 

لَّمسوا (: است فرموده و قُ اتَّ مْ  اللَّـهَ فَ الدِكُ َ أَوْ وا بَنيْ لُ دِ اعْ  را عـدالت  و كنيـد  پيشـه  تقوا« )1259F1()وَ

 ».  كنيد رعايت فرزندانتان بين

 توبـه  و نمـوده  وكالـت  سـلب  فرزنـدش  از كـه  است اين ايشان مادر به ما ي توصيه
 .نمايد

 يكي خياطي كار و دولت كار ميان از شما -ييمگو مي ايشان كارمند فرزند -به خطاب
 .  نمائيد انتخاب را

 مـادرش  اسـم  بـه  را كـار  محل ايشان كه است اين فهمم مي سؤال اين از من چه آن
 بـر  خـودش  بـراي  را دهفايـ  و، دكنـ  مـي  كـار  مشـغول  انجام در را كساني و دكن مي ثبت
 نصف يايك چهارم  يا يك سوم ترصوه ب كارگران و ايشان بين، فايده چنانچه رد؛دا مي

 ديگـري  از كـار  و يكـي  از كار ابزار زيرا، نيست كار اين در اشكالي شرعي نظر از، باشد
 هـم  باز دده مين را كار اين اجازه خود كارمندان به دولت اگر نمود توجه بايد اما. است

 برخالف كه زماني تا كنيم تبعيت حكومت قوانين از هستيم موظف ما زيرا، است ناجايز
 باشـد  ايـن  دولت دستور اگر. ندارد وجود مخالفتي دستور اين در و نباشد اهللا دستورات

 از برخـي  بدهيـد؛  حقـوق  آنـان  بـه  ماهانـه  بلكـه ، نكنيـد  شـريك  كار در را كارگران كه
. آيـد  مي پايين درآمد و ندكن مين كار خوب كارگران صورت اين در: يندگو مي كارفرمايان

 يـك ، شركت يا مغازه صاحب كه است اين بست بن اين از شدن خارج براي ما پيشنهاد
 از مقـدار  هـر  فـروش  ازاي در سـپس  كند تعيين كارگر هر براي ماه هر در ثابت حقوق
 مـثالً  -كنـد  كـار  ريبيشت ي عالقه با كارگر تا -دهد اختصاص كارگر به را مبلغي جنس
 ...است -كارگر -شما مال مقدار اين پارچه متر هر فروش مقابل در: بگويد
 زرنـگ  بـه  نيـاز  بدون و اداري و دولتي قوانين با موافق دولت كارمندان، شيوه اين با
 .ببرند پيش را خود كارهاي ندتوان مي، بازي

 )84، 83( ص مالي معامالت و بيوع فتواي -عثيمين ابن شيخ
                                                            

 ).1623(  مسلم و ،)2587( يبخار -1
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 سعيد الدين صالح انس ابو: جمع

 پردازد مي محرمات انتشار به كه اي روزنامه در كردن كار حكم]130[

 روزنامـه  از صـفحه  يك، دشو مي منتشر روزه هر كه هستم اي روزنامه حسابدار س:
 يـا  اسـت  حـرام  مكن مي دريافت كه را حقوقي آيا. هاست رقاصه و ها هنرپيشه به متعلق

 حالل؟
، موسـيقي  انواع موارد بيشتر در هاست رقاصه و ها هنرپيشه به مربوط كه اخباري ج:
، دباش مي انحرافات و فساد و فحشا ي اشاعه و اخالقي ارزشهاي و كرامت خالف اعمال
 و همكاري ي منزله به عمل اين زيرا ؛است ناجايز مراكزي چنين در كار كه است بديهي
 و تقـوا  بايـد  انسان. است بسيار سالم درآمد و حالل كسب راههاي، است گناه و خالف

 .دهد قرار خود كار دستور در را ترسي خدا

﴿ :دفرماي مي تعالى اهللا                     

 ﴾ :۳ – ۲[الطالق[  

 را او و. دكن مي فراهم او براي نجاتي راه تعالى اهللا، كند پيشه الهي تقواي كس هر و«
 .»دده مي روزي ندارد گمان كه جايي از

﴿ :دفرماي مي تعالى اهللا                           

      ﴾ :بسنده ار او اهللا، كند توكل اهللا به كس هر و« ]٣[الطالق 

 را اي اندازه و زمان چيزي هر براي اهللا. رساند مي انجام به را خويش فرمان اهللا. است
 .»است داده قرار

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا صلي و
 )53، 15/52( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 قانوني حسابدار كردن كار حكم] 131[
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 هـا  شركت و مؤسسات مالي هاي حساب، هستم ميرس محاسبات ديوان كارمند س:
 ي نتيجـه  سـپس  .باشـيم  داشته ها آن درآمد ميزان از دقيقي ارزيابي تا مكن مي رسيدگي را

 همچنـين  و رسـانيم  مـي  هـا  بانك اطالع به، يمكن مي گزارش دولت به را محاسبات اين
 .يمكن يم كنترل را مؤسسات و ها شركت اموال، زكات پرداخت در تسهيل بمنظور

 تا دارد نظر تحت را ها شركت و مؤسسات مالي هاي فعاليت سال طول در ما پرسنل
 :از عبارتند كه كرده مشغول را ذهنم سؤال چند كند جلوگيري اختالس و تقلب از

 حقـوق  بـه  مربـوط  كـه  هـا  شـركت  مـالي  هـاي  حساب به رسيدگي ضمن در -1
 بانـك  از مطالبـاتي  شـركت  كه است بانك با طمرتب ها حساب از برخي، است كارمندان

 كـه  چـه  آن از بيشـتر  مبـالغي  يـا  اسـت  گرفته وام بانك از شركت مواردي در زيرا دارد
 بـانكي  قـوانين  طبق بانك كه است بديهي و است؛ نموده برداشت بوده شركت موجودي

 از پـس  اسـت  ناچـار  محاسـبات  ديـوان  د؛كنـ  مـي  حساب پول اين روي را الزم ي بهره
 ي بقيه با را بانك دريافتي سود مقدار بانك اظهارات و شركت مالي ايه پرونده بررسي

 ما آيا، شود مشخص شركت واقعي درآمد تا كند حساب مؤسسه يا و شركت درآمدهاي
 شد؟ خواهيم گناهكار و آييم؟ مي حساب به ربوي هاي فعاليت بر شاهدان جزو
 البته، رددا ميحك هچ بانك از وام گرفتن منظور به ها شركت هاي پرونده تنظيم -2
 دريافـت  جهـت  شـركت  و دكن مي تقديم شركت به فقط را پرونده ما محاسباتي ي اداره
 .دده مي تحويل بانك به را آن وام

 در و نمـوديم  رسيدگي را پرونده -تجاري اختالف فصل و حل هيأت -بدستور -3
 بررسـي  در و نمـوديم  محاسـبه ، داشـته  بانك با كه را شركت هاي فعاليت رسيدگي اين

 شـركت  الحمـدهللا  كـه  نموديم محاسبه بانك مبالغ منهاي را شركت مالي درآمد جداگانه
 به و نموده راهنمايي را ما لطفاً... نكرد پرداخت بانك به را بهره ي بقيه اندكي مقدار جز

 ...دهيد پاسخ ما سؤاالت

 دستورات زا تعدي و گناه بر تعاون شما ارگان هاي فعاليت در كه اين به توجه با ج:
 .است ناجايز محاسبات ديوان در شما كار است شريعت
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 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا صلي و
 )15/161( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 زنان پوشش و دارد وجود ومرد زن بين اختالط كه اماكني در كاركردن حكم] 132[
 است نامناسب

 تعـداد ، دارد وجـود  اخـتالط  مرد و زن بين شدت به يمكن مي كار كه اي اداره در س:
 هـيچ  بـدون  و، دارنـد  تـن  بـر  نامناسـب  پوشش آنان بيشتر و است مردان از بيشتر زنان

 وضـعيت  همـين  بـا  مـا  آيـا  داريـد؟  سفارشي چه، افتد مي آنان اندام به ما چشم قصدي
 كنيم؟ انتخاب ديگر شغلي يا بسازيم
 ايـن  اصـالح  توانـايي  هـم  شما و ايد كرده بيان كه است گونه آن امر حقيقت اگر ج:

 قسـمتي  بـه  را شـما  تـا  كنيـد  صحبت امر مسئولين با موضوع اين در، نداريد را منكرات
 رهـا  را كـار  ايـن  نيسـت  ممكن هم اين اگر، نباشد مرد و زن بين اختالط كه كنند منتقل
 محافظـت  خـود  دين از يدبتوان تا دولتي كار از غير، بگرديد ديگر كاري دنبال به و نموده
 .باشيد امان در فتنه از و نموده

 .هستند زياد حالل كسب راههاي كه بدانيد هم را اين

﴿ :دفرماي مي تعالى اهللا                      

                               ﴾

  ]۳ – ۲[الطالق: 
 را او و. دكن مي فراهم او براي نجاتي راه تعالى اهللا، كند پيشه الهي تقواي كس هر و«

 بسـنده  را او اهللا، كنـد  توكـل  اهللا بـه  كـس  هر و. دده مي روزي ندارد گمان كه جايي از
 را اي انـدازه  و زمـان  چيزي هر براي اهللا. رساند مي انجام به را خويش فرمان اهللا. تاس

 .»است داده قرار

﴿ :فرموده تعالى اهللا              ﴾ :هر و« ]۴[الطالق 

 .»سازد مي آسان و صادق را بارش و كار تعالى اهللا، كند پرهيزگاري و بترسد اهللا از كس
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 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا صلي و
 )15/161( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 هواپيما مهماندار كردن كار حكم] 133[

 هواپيمـا  مهمانـدار  چيسـت؟  هواپيمـا  مهمانداران كار مورد در اسالم دين دستور س:
 كـه  جاسـت  ايـن  مشكل كند؛ تقديم مسافران به شربت و آب، غذايي مواد است موظف
 از اعم جوان دختران كه ندكن مي كار هم كنار در جوان دختران و جوان پسران از تعدادي
 هواپيمـا  در اسـالمي  غيـر  و زننـده  و نامناسـب  وضـعي  و سر با مسلمان غير و مسلمان
 جوانـان  مستقيم غير صورت به وضعيت اين هستند مسافران به خدمات ي ارائه مشغول

 هر شرايطي چنين در، دده مي فاصله ديني هاي آموزه از و كشاند مي فحشا و فساد به ار
 مهمانـداران  كه حالي در تواند نمي كند كنترل را خودش بخواهد مرد مهماندار كه مقدار

 هـم  كنار در روزها و ها ساعت طوالني مسيرهاي در جوان زنان و مردان از اعم هواپيما
 گذاشـتن  پـا  زير و فجور و فسق به منجر كه شغلي وضعيت اين هب توجه با ندكن مي كار

 مهمانـداران  كـار  مـورد  در اسـالم  دين دستور كرد؟ بايد چه است اسالم شريعت قوانين
 چيست؟ هواپيما
 اسـت؛  جايز آنان به حالل شربت و آب، غذايي مواد توزيع و مسافران به خدمت ج:

 اسـت؛  ناجـايز  و حرام عملي عريان و تلخ و حجاب بي و جوان زنان با مردان اختالط
 حـرام  مسـلمان  بـر  محلـي  چنين در كردن كار. است فساد و شر ايجاد و فتنه محل زيرا

 پـا  زير و فساد مقدمات از دوري و دينش حفاظت منظور به است موظف مسلمان است
 .دارد نگه دور ييها آنمك چنين از را خود، عفت و ابرو گذاشتن

﴿ :دفرماي مي تعالى اهللا                      ﴾

  ]۳ – ۲[الطالق: 
 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا صلي و

 )15/159( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي
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 آن شرعي حكم و رشوه تعريف] 134[

 رد؟دا ميحك چه شرع نظر از رشوه گرفتن س:

لَّى  پيامبر احاديث، قرآن آيات نظر از گرفتن رشوه ج: صـ  ـه ه  اللـَّ لَيـع  ه آلـو  لَّم سـو و 
 .است ناجايز و حرام امت اجماع

 زير را حق تا دشو مي پرداخت مسئولين از يكي يا و حاكم به چه آن: رشوه تعريف
ه صلَّى اهللا رسول حديث در. كند حكم ناحق به و گذاشته پا  وسلَّم وآله علَيه اللـَّ

ايش وَ «: دفرماي مي ن الرَّ عَ ـلَ تَيشِ الْ رْ  ].هستند ملعون دو هر گيرنده و دهنده رشوه[ )1260F1(»مُ

ه صلَّى اهللا رسول كه شد روايت  كسي 1261F2»الرّائش لَعن: «اند فرموده وسلَّم وآله علَيه اللـَّ
 در كه كسي. است او بر خدا لعنت دكن مي وساطت گيرنده رشوه و دهنده رشوه ميان كه
 خدوانـد  دسـتورات  از يتعـد  و گنـاه  بـر  زيـرا  ؛اسـت  گناهكـار  دكن مي دلّالي رشوه امر

 .دكن مي همكاري

﴿ :فرموده تعالى اهللا                     

   ﴾ :كه كنيد پروا اهللا از و نشويد هم دستيار تعدي و گناه در و« ]۲[املائدة 

 .»است شديد اهللا مجازات
 )1/156( ةالدعو كتاب -باز ابن شيخ

 آن گرفتن و رشوه پرداخت حكم] 135[

 بنـده .. دبـر  مـي  پيش رشوه پرداخت با را تجاريش امور كه مكن مي كار تاجري با س:
 هستم؟ گناهكار او كنار در كردن كار با آيا. دده مي حقوق من به و هستم او حسابدار

                                                            
 ) 2313(  ماجه ابن ،»صحيح حسن:«قال و) 1336،1337(  ترمذي ،)3850(  ابوداود ،)2/164(  احمد -1

 فيـه ): «4/198(  المجمـع  فـي  الهيثمـي  قـال  ).1415(  كـوير  در طبرانـي  ،)1353(  بـزاز  ،)5/279(  احمد -2
 العجلـوي  و ،)2/292(  »الصـغير  بشـرح  التيسـير : «يف المناوي إسناده حسن و. »مجمول هر أبوالخطاب،و

 ).2048(  2/186 »الخفاء كشف«في



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1686 
  

 كـه  ايـن  ماننـد ، رسـد  مـي  نـاحق  بـه  آن بوسيله انسان آنچه: حرام رشوه تعريف ج:
 كارمندان از يكي به يا. كند قضاوت او نفع به تا دكن مي پرداخت رشوه قاضي به شخصي

 .است حرام رشوه وعن اين... كند عمل قانون خالف بر تا دده مي رشوه دولت
 پرداخـت  بدون گويا، دكن مي مطالبه را خود حق آن پرداخت با انسان كه اي رشوه اما
 پرداخـت  بر و است حرام گيرنده بر اي رشوه چنين، كند حق استيفاي تواند نمي مبلغي
 ي گيرنـده ، اهـد خو مـي  را خـود  حـق ، مبلغي پرداخت با ايشان زيرا نيست گناهي كننده
 .نيست مستحقش كه گرفته را چيزي زيرا است اهكارگن بشدت رشوه

! مدهـ  مـي  هشـدار  همه به غيرقانوني و حرام و پست عمل اين به نسبت اينجا در من
 نـد؛ ده مين انجام را كاري ندهند آنان به چيزي تا اند كرده عادت كارمندان از بعضي زيرا
 دولـت  بـه  خيانـت  و سـت ا ناجـايز  و حرام برايشان مبلغي هر گرفتن بدانندكه افراد اين

 اسـت  داري امانت اصول و است اخالقي تعهدات برخالف عمل اين د؛شو مي محسوب
 .دشو مي محسوب ظلم بيچاره مردم حق ودر

 امانـت  اصـول  تـا  اسـت  نرسيده فرا آن وقت و ترسند نمي خداوند از ظالمان اين آيا
 كنند؟ رعايت را داري

 )16-18( ص، الفتاوي للموظفين و العم –شيخ ابن عثيمين 

 مسلمانان ديني باورهاي در رشوه پيامدهاي] 136[

 دارد؟ مسلمان براي اعتقادي نظر از پيامدهايي چه خواري رشوه س:

 ناراض خوار رشوه از تعالى اهللا ند؛شو مي ايمان تضعيف باعث گناهي هر و رشوه ج:
 از مسـلمانان  متما. شود معاصي مرتكب تا دكن مي وادار را شخص رشوه گرفتن د؛شو مي
 اگـر ، كننـد  مبـارزه  منكـرات  همـه  و خواري رشوه ي پديده با هستند موظف مرد و زن

 اگـر  و برگرداند صاحبش به را آن تواند مي كه صورتي در نمود دريافت اي رشوه كسي
 اميـد  ايـن  به، نمايد توبه صادقانه و شده پشيمان است داده انجام كه كاري از، تواند نمي
 .دهد قرار مغفرت مورد را او گناهان تعالى اهللا كه

 )1/157(، ةالدعو كتاب -باز ابن شيخ
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 رشوه اجتماعي پيامدهاي] 137[

 بـدنبال  مسـلمانان  جامعـه  در اجتمـاعي  سوء عواقب چه خواري رشوه ي پديده س:
 داشت؟ خواهد
 حقـوق  تضييع، مستضعف هاي توده حق در ظلم: عبارتند خواري رشوه سوء آثار ج:

 فضـايل  سـقوط ، سنگين هاي رشوه گرفتن، آنان به دادن امتياز صورت در، گانبيچار اين
 رشـوه  ايمـان  ضـعف . نـد كن مي دريافت رشوه كه كارمنداني و مسئولين، قضات اخالقي
 تعـالى  اهللا كه است الزم مطلب اين دانستن، آخرت و دنيا در الهي خشم گرفتار. خواران
 از برخـي  تعـالى  اهللا، نيسـت  غافل آنان الح و وضع از و دده مي مهلت را كاران خالف
 عذابشـان  بـزرگ  سـهم  و رساند مي اعمالشان سزاي به آخرت از پيش دنيا در را ظالمان

 ...است انتظارشان در قيامت در
ه صلَّى اهللا رسول كه است آمده صحيح حديث در  : اند فرموده وسلَّم وآله علَيه اللـَّ

رُ « دَ نْ ذنْبٍ أَجْ ا مِ لَ اهللاُ  مَ بهِ  تعاىلأَنْ يُقحَّ ـيَصاحِ ةِ الْ رَ هُ يفِ اآلخِ زو لَ دَّ جِ عَ ما يَ ياَ مَ نْ ةَ يفِ الدُّ بَ وْ قُ : عُ

ثْلُ  ـمِ مِ الْ حِ طِيْعةِ الرَّ يِ وَ قَ  شايسته گناهان همه از خويشاوندي رابطه قطع و ظلم« )1262F1(»بَغْ

 عذاب آن از عالوه و هرساند صاحبش به دنيا در را ها آن عذاب تعالى اهللا كه تراند
 ».كند ذخيره برايش هم را آن آخرت

 نموده حرام عزوجل اهللا كه هستند مواردي از ظلم انواع ي همه و رشوه ترديد بدون
ه صلَّى اهللا رسول كه است روايت مسلم و بخاري صحيح در، است  وسلَّم وآله علَيه اللـَّ

يلِ  اللَّـهَ إنَّ «: اند فرموده يُمْ لِتْهُ  لَ فْ ْ يُ هُ ملَ ذَ ا أَخَ تَّى إِذَ ِ حَ ، ستمگر فرد به اهللا همانا« )1263F2(»لِلظَّاملِ

 اهللا رسول سپس». سازدنمي رهايش، كند مؤاخذه را او كه هنگامي ولي دهدمي مهلت

ه صلَّى ﴿ :كرد تالوت را آيه اين وسلَّم وآله علَيه اللـَّ       

                                                            
 حـاكم  ،)4211(  ماجـه  ابـن  ،»صحيح حسن« قال و ،)5211(  ترمذي ،)4902(  داود اب ،)5/38(  احمد -1

 .الذهبي وافقه و صحييه و) 3359(  2/356
 )2583(  مسلم و) 4686(  بخاري -2
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               ﴾ :پروردگارت ي مؤاخذه« ]۱۰۲[هود 

 اهللا عقاب همانا، اند كرده ستم كه كند مؤاخذه را هايي آبادي بخواهد هرگاه است چنين
 .»بود خواهد سخت و دردناك تعالى

 ظلم دفع براي رشوه حكم] 138[

 است؟ جايز ظلمش از نجات براي ظالم به رشوه اختپرد آيا س:

 صـورت  ايـن  در، كنـد  پرداخـت  رشـوه  ظالم ظلم از نجات براي تواند مي انسان ج:
 .نيست گناهي مظلوم بر و دشو مي گناهكار ظالم

 )45، 2/44(، )5( ةدعولا كتاب -عثيمين ابن شيخ

 العرب ةجزير به مسلمان غير كارگران آوردن حكم] 139[

 دادنـد  اطـالع  مـن  بـه  بيـاورم  منزل در همسرم براي كاري خدمت استمخو يم :1س
 مي آيا دشو مين يافت خدمتكارمسلمان درآن، بگيرم خدمتكار آن از اهمخو مي كه شهري
                                              بياورم منزل به را مسلمان غير خدمتكار توانم
. ناجايزاسـت  العـرب  ةجزيـر  به مسلمان غير ي دهرانن و كارگر، خدمتكار ندآور:1ج
ه صلَّى اهللا رسول زيرا  جزيـرة  از را نصـاري  و يهـود ، دادنـد  دسـتور  وسلَّم وآله علَيه اللـَّ

هصلَّى  پيامبر .كنند خارج العرب  تمـام : فرمودند توصي وفات هنگاموسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
 ماندن حق ديگران مسلمانان؛ جز به داد دستور و كنند خارج لعربا ةجزير از را مشركان

 نظـر  از مسـلمانان  رود مي آن بيم، كافر زنان و مردان آوردن اب. ندارند را سرزمين دراين
 دنبـال  بـه  نـاگواري  پيامـدهاي  كـه  شـوند؛  متاثر آنان از فرزندان تربيت و اخالق، عقيده

ـه صلَّى پيامبر وصيت بر هستيم موظف ما بنابراين، داشت خواهد لَّم     اللـَّ سـو ه آلـو ه لَيـع
 در مشـركان  ورود از ممانعت با و نكنيم باز سرزمين اين به را مشركان راه و نموده عمل
  .كنيم مبارزه فساد و شرك با عمل

 )202( ص ةالدعو كتاب -باز ابن شيخ
 است؟ جايز مسلمان غير زن خدمتكار گرفتن كار به آيا: 2س
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هصلَّى  اهللا رسول ترديد بدون :2ج  نصاري و يهود تا دادند دستور علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

نَّ ( :فرمودند و كنند؛ خارج العرب ةجزير از را مشركان و جِ رِ ُ خْ ـألَ نْ الْ ي مِ ودَ و النَّصارَ يَهُ

هِ  رَ يْ زِ ـجَ ً الْ لِامْ سْ عَ إِال مُ تَّي الَ أَدَ بِ حَ رَ  بيرون العرب جزيره از حتماً را نصاري و يهود« )1264F1()عَ

 ».مده مين اقامت ي اجازه آن در را مسلمان جز و ساخت خواهم
 كـه  اسـت  آن از حـاكي  اهللا رسـول  عملكرد كه هستند مطلب اين بيانگر احاديث اين
 ايـن  در مشـركان  و نصـاري  و يهـود  وجـود  زيرا ؛باشد مسلمانان مختصِ العرب جزيره

 .بود خواهد ساز خطر سرزمين

ـإِنَّ ( :است آمده صحيح روايات در رُ إِيلَ الْ يَأَزِ نَ لَ امَ ـإِيْ زُ الْ أْرِ امَ تَ نَهِ كَ ديْ ـمَ يَّهُ إِيلَ الْ حَ

ا هَ رِ حْ  در مار كه گونه آن، رددگ ميو به مدينه باز  شد خواهد جمع مدينه در ايمان« )1265F2()جُ

 ».دشو مي جمع و خزد مي سوراخش
 خواهـد  سـاز  خطـر  العرب ةجزير به مشركين و كفار آوردن است گونه اين كه مادام

 .بود
 همين باشد نداشته هم ضرري هيچ مسلمانان بين العرب ةجزير در كفار وجود اگر
 بسا چه، ندكن مي الفت و دوستي ايشان با ندآور مي را آنان كه كساني .است كافي مقدار

 تعالى اهللا كه حالي در داشت؛ خواهند خالصانه و قلبي هاي دوستي و محبت ايشان با كه

  ﴿ :فرموده                      

                                 

          ﴾ :ادله۲۲[ا[  

 بـا  كـه  حـالي  در باشند آورده ايمان واپسين روز و اهللا به كه يابي نمي را قومي هيچ«
 پسـران  يا پدران ها آن هرچند، نكنند دوستي اند كرده مخالفت ورسولش اهللا با كه كساني

                                                            
 يث عمر) از حد1767مسلم  ( -1
 )146) مسلم  (1876بخاري  ( -2
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 جانـب  از روحي با و زده رقم هايشان دل در را نايما] اهللا[ آنانندكه.باشند ياخويشانشان
  و»است كرده تقويتشان خود
 اين دكن ميفكر و دشو مي مشتبه باطل با انسان درنظر حق) كفار با معاشرت اثر بر(

 مي برادر را آنان رفته رفته و هستند انسان هم اينها زيرا ؛هستند او برادران خدمتكاران
 اختالف وجود با و دشو مي برقرار برادري ي رابطه انايم وجود با كه درحالي پندارد

 ﴿ :گفت السالم عليه نوح كه زماني نيست؛ دركار برادري ديني      

          ﴾ :من خاندان از پسرم !پروردگارا« ]٤٥[هود 

  »داوراني بهترين تو و است راست تو ي وعده قطعاًًًًًًًًًًًًًًًًً و است

﴿ :فرمود تعالى اهللا         ﴾ :تو كسان از او نوح اي« ]۴۶[هود 

 .»نيست
هصلَّى  اهللا رسول   از بعد حتي را كافر و مسلمان بين ي رابطهعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ

ثُ ( :فرمودند و نمودند طعق ميراث مورد در مرگ رِ ـالَ يَ لِمُ الْ سْ ـمُ افِرَ الْ ثُ ، كَ رِ الَ يَ ـوَ افِرُ الْ كَ

ـ لِمَ الْ سْ  ».دبر مين ميراث مسلمان از كافر و كافر از مسلمان« )1266F1()مُ

 هاي سرزمين به مشركين و كفار آوردن، احاديث و آيات اين مفهوم به توجه با
 اين ي كليه و ذهاب و اياب، نوش و خورد، شرتمعا، آنان با، رابطه ايجاد و اسالمي

 مي محبت و دوستي آنان با و د؛شو مي مسلمين قلوب در غيرت رفتن بين از سبب امور

﴿ :فرمود تعالى اهللا رو همين از .ورزند                 

                       ﴾ :۱[املمتحنه[  

 كـه  نگيريـد  دوسـت  را خودتان دشمن و من دشمن! ايد آورده ايمان كه كساني اي«
 يعنـي [آمـده  شـما  بـراي  كه حقيقت آن به كه حالي در كنيد محبت اظهار ها آن به نسبت
 .»شدند كافر] قرآن

                                                            
 )1614(  مسلم و) 4283( بخاري -1
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 عثيمين ابن شيخ يامضا با فتوا
 را ديـن  بـي  يـا  و مسـلمان  غيـر  ي راننـده  يا كار خدمت تواند مي مسلمان آيا: 3س

 كند؟ استخدام
 العرب ةجزير در را مسلمان غير ي راننده يا خادم ندارند اجازه مسلمان: 3ج

ىلَّ  ألن الرسول( كند؛ استخدام لَّمَ  اللَّـهُ صَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ يص بإخراج امل عَ رشكني من هذه أَ َوْ

  )1267F1()اجلزيرة

ه صلَّى اهللا رسول« لَّم  وآله علَيه اللـَّ سـةجزيـر  از را مشـركين  كـه  نمودنـد  سـفارش  و 
 ».كنيد خارج العرب

 را آنـان  تعـالى  اهللا كه است وحي سرزمين به مشركين كردن نزديك كار اين در زيرا 
 معرفـي  خيانتكـار  را آنـان  تعـالى  هللا كـه  كساني بر اطمينان و اعتماد و، است نموده دور

 بـدي  بسـيار  نتايج و مفاسد مشركين و كفار استخدام ).كفار و مشركين بين( است نموده
 .داشت خواهد پي در

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا صلي و
 )14/382( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 جايز منزل در، مسلمان غير يا سلمانم از اعم حجاب بدون خدمتكار آوردن آيا: 4س
 كنند؟ نگاه را او و كنند صحبت او با توانند مي پسرانش و خانواده پدر آيا است؟
 زن خـدمتكار  آوردن نيست؛ جايز العرب ةجزير به مسلمان غير خدمتكار آوردن: 4ج

 .است جايز محرم با همراه مسلمان
 حجـابي  بـي  حالـت  در رانشپسـ  و خانـه  صـاحب  براي، زن خدمتكار به كردن نگاه
 حفظ با البته است جايز و ندارد اشكالي نياز صورت در كردن صحبت اما نيست؛ درست

 بلكـه ( باشند تنها هم با كه اين بدون و باشد حجاب با خدمتكار كه اين به مشروط، نگاه
 ).خانواده جمع در

                                                            
 )1638( مسلم و) 4431 ،3168 ،3035( بخاري -1
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 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا صلي و
 )14/383( افتا و علمي باحثم دايمي انجمن فتاواي

 سيك مذهب داراي و كافر كه، هندي دارد كارگري خويشاوندانم از يكي: 5س
 اكنون، كند كار او با سعودي در كه است بسته قرارداد او با سال چهار مدت به، است
 دكن مي دريافت كه را حقوقي وي كه شديم متوجه قرارداد اين از سال دو گذشت از پس

 اين از آگاهي از پس، دكن مي مصرف بدامع ساخت در را آن و فرستد مي هندوستان به
 كشورش به را او و دكن مي فسخ تبار هندي كارگر با را قرارداد: گفتند كفيلش موضوع

 اهللا: گفتند و، نداريد را كار اين ي اجازه شما: گفتند دوستان از يكي اما، رداندگ مي باز

﴿ :فرموده تعالى                 ﴾ :ايمان كه كساني اي« ]۱[املائدة 

 .نماييد راهنمايي را ما لطفاً. »كنيد وفا] خود[قراردادهاي به! ايد آورده
 آن بجـاي  و كنيـد  فسـخ ، كافر كارگر اين با را خود قرارداد است واجب شما بر: 5ج

، مسـلمان  كـارگر  گـرفتن  كـار  بـه  زيرا كنيد؛ ماستخدا را اعتماد مورد و مسلمان كارگري
 كفار عليه مسلمان تقويت ي منزله به و. دنياست و دين امور در ايشان با همكاري نوعي
 .است ممنوع) وحي سرزمين( العرب جزيره به كفار آوردن طرفي از و. است

 يـان م در آنان آوردن و مجوس و نصاري و يهود و پرستان بت از اعم كفار با قرارداد
 بدنبال ناخوشايندي هاي فتنه و مفاسد و، داشت خواهد پي در زرگيب خطرات مسلمانان

 و افكـار ، عقايـد  نشـر  بـه  تواننـد  مـي  راحتـي  بـه  كفـار ، كار اين با زيرا، داشت خواهد
 اقتصاد تقويت به منجر كفار گرفتن بكار طرفي از و، بپردازد مسلمانان ميان در اخالقشان

 آرام خيلـي  و دونم خواهد ترقي و رشد آنان باطل آئين و دين كار ناي با و دشو مي آنان
 .سازند عملي مسلمين عليه را خود هاي نقشه توانند مي راحت و

ه صلَّى اهللا رسول  وصيت، خويش مبارك عمر لحظات واپسين در وسلَّم وآله علَيه اللـَّ
 .سازند خارج العرب ةجزير از را كفار نمودند
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و أويص عند موته ( :است عباسرضي اهللا عنهآمده ابن روايت به بخاري حصحي در

ا :قال :بثالث وْ جُ رِ ـأَخْ ةِ الْ رَ يْ زِ نْ جَ َ مِ كنيْ ِ رشْ ـمُ بِ الْ رَ هصلَّى  اهللا رسول« )1268F1()عَ علَيه وآله  اللـَّ

 لَّمسةجزير از را مشركان: نمودند وصيت خويش مبارك عمر لحظات واپسين درو 
 ».سازيد خارج العرب
ه صلَّى اهللا رسول، رو همين از لَّم  وآله علَيه اللـَّ سـخـارج  منـوره  مدينـه  از را يهـود  و 

 درخيبـر  و شدند وطن جالي يهود، كنند اقامت مدينه در ندادند اجازه آنان به و ساختند
، شـوند  خـارج  نيـز  خيبـر  از دادند دستور همه به خيبر كامل قتح از پس، گزيدند اقامت
ه صلَّى اهللا رسول از يهود  دهـد  اجـازه  آنان به كه نمودند درخواست وسلَّم وآله علَيه اللـَّ

لَّى  اهللا رسـول  كننـد  كار خيبر مزارع و زمين در كه شرط اين با بمانند خيبر در صـ  ـه  اللـَّ
هلَيع هآلو لَّمسقـدرت  مسـلمانان  كـه  يـن ا از پـس ، دادند اجازه آنان به ضرورت بر بنا و 

ي  خطـاب  بن عمر دوم ي خليفه رفت بين از ضرورت و يافتند ضـر  ـه  دسـتور  عنْـه  اللـَّ
 .نمودند خارج را آنان و نمودند صادر العرب جزيره سرزمين از را يهود كامل اخراج

 هم آن هب وفاي و نيست جايز آن استمرار است شده منعقد كفار با كه قراردادي
 چنين د؛ينارس اتمام به مدت پايان تا را قرارداد باشد مجبور كه ،نيست واجب

﴿ :آيه اين عام معناي در قراردادهايي                 ﴾ :۱[املائدة[ 

 .نيستند داخل
 و عهـد  از اعـم  :هسـتند  الوفـاء  واجـب  كه است قراردادهايي اتمام، آيه مقصود بلكه

 كـه  قراردادهايي يا، شرعي احكام از اند نموده الزم مسلمانان بر رسولش و اهللا كه مانيپي
 و اهللا كتـاب  بـا  موافـق  قراردادها اين كه اين به مشروط، اند نموده منعقد خود بين مردم
ه صلَّى اهللا رسول سنت  هب وفاي باشند مخالف كه صورتي در .باشند وسلَّم وآله علَيه اللـَّ

 .نيست درست آن به پايبندي و التزام و نيست واجب ها آن
 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا صلي و

                                                            
 )4283( بخاري -1
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 )389-14/383( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي
 و مسـلمان  از اعم است منازل براي خدمتكار آوردن كارم و دارم خدماتي دفتر: 6س

 در كـه  اسـت  خـدمتكار  معرفـي  دفـاتر  و لكفي بين وساطت من اصلي كار مسلمان؛ غير
 محرم بدون خارج از زن خدمتكاران از بسياري، معين مزدي مقابل در .دارند قرار خارج

 فقـط  كـه  بنـده  شـغل  بـه  توجـه  بـا ، رود مـي  فرودگاه به آنان ازوپيش به كفيل و آيند مي
 يـا  دارد ايـراد  شـرعي  نظر از كارم آيا، است خارج در مستقر دفاتر و كفيل بين وساطت

 خير؟
 .است حرام العرب ةجزير به كفار آوردن ج:

 جامعـه  كـار  ايـن  با زيرا است؛ حرام محرم بدون مسلمان غير و مسلمان زنان آوردن
 .شد خواهد دچار بزرگي هاي گرفتاري و مشكالت با اسالمي

 بدسـت  طريق اين از كه درآمدي و است ناجايز يدده مي انجام شما كه كاري بنابراين
 .كنيد انتخاب ديگر شغلي و يديبيا باز كار اين از و نموده توبه بايد، است حرام يدآور مي

﴿: دفرماي مي تعاي اهللا                      

                               ﴾

 ]۳ – ۲[الطالق: 
 گمـان  كه جايي از را او و دآور مي پديد خروجي راه او براي، كند پروا اهللا از كه هر«

 .»است كافي وي براي او كند توكل اهللا بر كس هر و. دده مي روزي دبر مين
 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا صلي و

 )14/386( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 العرب ةجزير به مسلمان غير آوردن مورد در باز ابن شيخ طرف از اي اعالميه] 140[

و الصالة و السالم عيل أرشف االنبياء و ، و العاقبة للمتقني، احلمد هللا رب العاملني

 :اما بعد، و من اهتدي هبديه ايل يوم الديننبينا و إمامنا حممد و عيل آله و صحبه ، املرسلني
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 از بسـياري ، مـردم  كـه  اند نموده گاليه اظهار و نموده مراجعه من به مردم از بسياري
 نياز و ضرورت بدون مواردي در و نموده استخدام را غيرمسلمان خدمتكاران و رانندگان

 و عقيـدتي  نظر از ناگواري پيامدهاي كار اين اند داشته اظهار و، ندكن مي را كار اين مبرم
 .داشت اهدخو مياسال جامعه براي اخالقي
 و نصـيحت  بـاب  از را مطـالبي  موضـوع  ايـن  در نمودنـد  تقاضـا  مـن  از برادران اين

 .بيايند باز كار اين از و نموده توجه مردم شايد تا نمايم عرض خيرخواهي
 در راننـدگان  و متكارانخد وجود ترديد بدون: يمگو مي پاسخ در: باهللا مستعيناً فأقولُ

 كه داشت اهدخو ميوخي عواقب و نتايج فرزندانشان و خانواده و منازل و مسلمانان ميان
 .هستند ناراحت بسيار عموضو اين از مردم از بسياري. است معلوم آگاهان و دانايان بر

 بـا  كـه  ندشـو  مـي  اعمـالي  مرتكب خدمتكاران و رانندگان و كارگران اين از بسياري
 بسياري، است تضاد در است برخوردار ازآن سرزمين اين كه مقدسي جايگاه و ها ارزش

 تساهل، خارج از افراد اين آوردن در و رندگذ مي موضوع اين كنار از سادگي به مردم از
 .ندده مي خرج به

، دكنـ  مـي  تهديـد  را هعـ جام، رانندگان و خدمتكاران اين طرف از كه خطري بيشترين
 بـا  نـد كن مـي  آمد و رفت منازل در راحت خيلي كه است زنان با نخدمتكارا اين خلوت

 .روند مي مسافرت به هم با، ندكن مي اختالط زنان
 كه زناني بخصوص زن خدمتكار زيرا ؛نيست مردان از كمتر زن خدمتكاران خطر

 بزرگ آن در زنان اين كه محيطي زيرا، ندارند هم حجاب به التزام و هستند زيبا و جوان
 خيلي كه است حاكم مطلق آزادي و ندارد وجود آن در بندي و قيد هيچ، ندا شده

 اي عاشقانه فيلم و نمايش و تصوير نوع هر و روند مي بخواهند كه مكاني هر در راحت
 مدهاي و باطل مذاهب و انحرافي افكار ها اين از عالوه .ندكن مي نگاه دنبخواه كه

 را خطر، ندآور مي اسالمي ي جامعه به خود هاهمر به كه را اسالمي متعالى با مخالف
 .دده مي افزايش برابر چند
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 ؛گزيننـد  اقامـت  العرب ةجزير در ندارند اجازه مشركين و كفار ردامو اين به توجه با
ه صلَّى اهللا رسول زيرا  خارج العرب ةجزير از را كفار نمودند وصيت وسلَّم وآله علَيه اللـَّ
   .كنند

 و خـاص  اردومـ  بـه  بنـا  گرم ؛شوند وارد سرزمين اين به دنندار اجازه نانمسلما غير
 .ويژه

 سـرزمين  ايـن  زيـرا ، شوند جمع جا يك توانند نمي آئين و دين دو العرب ةجزير در
  -قيامـت  تـا  -مشركين و كفار .است اسالم ي سرچشمه و وحي نزول محل، اسالم مركز
 و ضرورت بر بنا و موقتي صورت به مگر. دگزينن اقامت و شده وارده آن در توانند نمي
 و خـارجي  كشورهاي نرايسف مانند. دهد تشخيص را آن اسالمي ي جامعه حاكم كه نياز

 وارد خـارج  از و دارنـد  نيـاز  آن بـه  مسـلمانان  از كه آن مانند و غذايي مواد فروشندگان
 .ندكن مي آمد و رفت موقتي صورت به خارجي بازرگانان كه دشو مي

 و مسـلمانان  اخالق و عقيده براي است تهديدي العرب ةجزير در مسلمان يرغ وجود
 محبت و دوستي به منجر كفار با ارتباط همين مواردي در .مبين شرع دستورات از تعدي

 .دشو مي آنان رفتار و اخالق به متصف فرد رفته رفته و شده آنان با
 اسـتخدام  اي راننـده  خود ماشين براي يا خدمتكاري خود منزل براي ناچار كسي اگر

 اهـل  و شايسته يانسان كه انتخاب را بهتري فرد مسلمانان ميان از است واجب او بر كند
 از امـا  دارند اسالم ادعاي مسلمانان از بعضي زيرا باشد دور فساد و فسق از و باشد خير

 خـود  يبـرا  مشـركين  و كفار ميان از ندارند اجازه مسلمانان .ندردا فاصله اسالمي اعمال
 .كنند استخدام... و راننده يا و خدمتكار

 را اخالقشان و دين و بخشيده سامان را مسلمانان وضعيت داريم مسئلت تعالى اهللا از
 بـي  حرام از تا كند عطا فراوان نموده حالل برايشان كه چه آن از را آنان و، كند حفاظت

 است مسلمين صالح و خير به كه چه آن در در را مسلمين امر ولي تعالى اهللا .باشند نياز
 .كند كن ريشه را فساد و نشر اسباب بتواند و، دهد توفيق

 هـ24/8/1408 ي مورخه) 1037( شماره -ةالدعو ةمجل -باز ابن شيخ



   

 1697 باب دوازدهم: فتاواي معامالت
 

  فروشنده توسط اجناس قيمت بردن باال حكم]141[

ـ  قيمـت  بـا  را اجناس و دكن مي كار مغازه صاحب بجاي كه اي فروشنده س:  الترياب
 500 كـه  را جنسـي  مـثالً  چيست؟ حكمش رددا مي بر خودش براي را آن و فروشد يم

 آيـا ، رددا مـي بر خودش براي را ريال10 و فروشد مي ريال 510 به، است آن قيمت ريال
 خير؟ يا است جايز كار اين

 باشـد  زيـاد  چـه  قيمت است؛ جايز فروشنده براي اجناس قيمت از چيزي گرفتن ج:
 داري امانـت  حكـم  در مغازه شاگرد. فروشنده نه، است جنس بصاح حساب به كم چه

 جـز  و دهـد  تحويـل  مغازه صاحب به و گرفته مشتريان از را دريافتي مبلغ بايد كه است
 حـالل  او براي ديگر چيزي برداشتن، دده مي او به مغازه صاحب كه را پاداشي يا حقوق
 را كـار  اين تواند مي بدهد اي اجازه چنين او به، اجناس و مغازه صاحب اگر اما، نيست
 او از مشـتريان  فروشـي  گـران  اثـر  بـر  زيرا ؛بيند مي آسيب تجارتش كار اين با اما. بكند

 در فروشـند  مـي  ارزانتـر  را اجنـاس  كـه  روند مي هايي مغازه سراغ به و ندكن مين خريد
 .دشو مي كساد معامله بازار و. آمد پائين فروش درصد نتيجه

 ) 25( ص، ينملالعا و الكفالء فتاوي في درالثمينال -جبرين ابن شيخ

 ...فاكتور در قيمت بردن باال و مشتري با مغازه شاگرد توافق حكم] 142[

 را اجنـاس  فاكتور در مكتوب قيمت فروشد مي برقي وسايل كه اي مغازه شاگرد س:
 را اجنـاس  قيمت بر اضافه مبلغ كه دكن مي باخت و ساخت مشتري با و نويسد مي بيشتر

 ؟خير يا است صحيح كار اين آيا، كنند تقسيم هم بين
 دشـو  مي محسوب خيانت مغازه صاحب حق در بلكه ؛نيست جايز كار اين تنها نه ج:

 و اسـت  نمـوده  خيانت داده را اجناس خريد دستور او به كه كسي حق در نيز مشتري و
 مبلغي مشتري زيرا. است نرسانده خود موكل اطالع به خريده كه را جنسي واقعي قيمت

 ايـن  تمـام  كـه  حالي در ؛است شده قيد فاكتور در كه يدنما مي دريافت خود موكل از را
 و اسـت  برداشـته  خودش براي را پول از قسمتي بلكه ؛نداده تحويل فروشنده به را مبلغ

. اسـت  نـداده  تحويل مغازه صاحب به است نموده دريافت كه را پولي تمام مغازه شاگرد



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1698 
  

 مبلغـي ، مغازه شاگرد و برساند خود موكل اطالع به را واقعي قيمت بايد مشتري بنابراين
 .دهد تحويل مغازه صاحب به نموده دريافت مشتري از كه را

 بردارد خودش براي را مبلغي تواند مي كه داد اجازه شاگرد به مغازه صاحب چنانچه
 از برداشـت  چيـزي  اگـر  صـورت  ايـن  غير در بكند را كار اين تواند مي صورت اين در

 .شود كم حقوقش
 داري امانـت  عـين  ايـن  كـه  كننـد  بيان را حقيقت هستند موظف فروشنده و مشتري

 .است
 )26( ص، ينملالعا و الكفالء فتاوي في الدرالثمين -جبرين ابن شيخ

 آن كردن قبول و كارگران به هدايا تقديم حكم] 143[

 كـه  هسـتم  خـانگي  وسـايل  بـه  رسيدگي و صيانت هاي شركت از يكي كارمند س:
 از اعـم  -وسايل تعمير جهت كه اوقات از بعضي، مكن مي دريافت شركت از ثابتي حقوق

 از پـس  منزل صاحب مشو مي فرستاده منازل به شركت طرف از -...و يخچال، تلويزيون
 زياد اصرار با آنان ولي، مكن مين قبول را آن هم من و دده مي اي هديه بنده به كارم اتمام

 چيست؟ هديه اين كردن قبول حكم ندةده مي من به را آن
ه صلَّى اهللا رسول زيرا ؛نكند قبول را هديه كه است اين در تقوا و احتياط ج:  علَيه اللـَّ

هآلو لَّمسهاللُّ بن عبداهللا وتْبِي يضر ه  هنگام فرستادند؛ زكات آوري جمع براي را عنْه اللـَّ
 در اهللا رسول، اند داده هديه من به را اين و شماست براي اموال اين: گفتند بازگشت

رَ ( :فرمودند و نموده سخنراني اصحاب جمع نْظُ تَّي يَ هِ حَ يْتِ أُمِّ ْ بَ بِيْهِ أَوْ يفِ يْتِ أَ ْ بَ دَ يفِ عَ أَفَالَ قَ

يهْ أَمْ ال؟ ي أِلَ ْدَ  )1269F1()!أَهيُ

 داده هديـه  او بـه  آيـا  ببيننـد  هكـ  ننشستند انشمادر منزل يا و پدر منزل در چرا پس[
 ]!خير؟ يا دشو مي

                                                            
 )1832(  مسلم و)2597( بخاري -1
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ه صلَّى اهللا رسول بيان و تعبير نوع يْتِ ( :فرمودند كه وسلَّم وآله علَيه اللـَّ ْ بَ دَ يفِ عَ أَفَالَ قَ

هِ  يْتِ أُمِّ ْ بَ بِيْهِ أَوْ يفِ  از ندكن مي كار عمومي مشاغل در كه را يافراد كه است سببي بيانگر) أَ

 چيزي شما به نشستيد مي خود منزل در شما اگر بنابراين. رددا مي حذر بر هديه رفتنپذي
 شركت طرف از كه حقوقي جز شما كه است آن در تقوا و احتياط... دنددا مين هديه

 .نكنيد قبول را ديگر چيزي يدكن مي دريافت
 )68، 67( ص، العمال و للموظفين فتاوي -عثيمين ابن شيخ

 است ممنوع نماز وقت در كردن كار] 144[

 لطفـاً . كشـند  نمـي  كار از دست -عصر يا ظهر -نماز وقت در كارگران از بعضي س:
 حكمـش  نـد كن مـي  دريافـت  نماز وقت در، كار ازاي در كه حقوقي. يدينما ارشاد را آنان

 چيست؟
 يا باشند مسلمان، كارگران كه دكن مين فرقي نيست؛ جايز نماز وقت در كردن كار ج:
 يـا  و رئـيس ، اذان از پـس  باشـند؛  كـه  آيينـي  و ديـن  هـر  از يـا ، هندو، بودايي، ينصار

 را نمـاز  و كنند تعطيل را كار كه دهد دستور كارگران به است موظف كارگران سرپرست
 از خارج و كنند تعطيل را كار بايد بودند مسلمان غير كارگران اگر. كنند اقامه جماعت با

 .بنشينند مسجد
 را كـار  نماز وقت كه بگيرد تعهد كارگران سرپرست و رئيس از بايد -كار ي اداره -

 .كنند تعطيل
 كار از را كارگران، نماز هنگام تواند مي منكر از نهي و معروف به امر ي اقامه ستاد -
 .باشد عبرت ديگران براي تا كنند مجازات را او كرد مخالفت كسي اگر و، كند منع كردن
 بـرخالف  نمـاز  هنگـام  كـردن  كار كه دهد تذكر كارگران ؤلمس يا و رئيس به» ستاد«

 تـا  كننـد  گـزارش  دولتـي  مسؤلين به را موضوع ننمودند توجه اگر و است اسالم دستور
 .دهند انجام را الزم اقدامات
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 كـارگران  اگـر  است؛ حرام ندكن مي دريافت نماز هنگام كار ازاي در كارگران كه پولي
 را نمـاز  و باشـند  مطلع نماز هنگام، كار حرمت بر بنيم شرعي حكم از و باشند مسلمان

 كـه  گونـه  آن است؛ حرام ندكن مي دريافت كه را پولي شود خارج آن وقت تا دهند ترك
 در را گانـه  پـنج  نمازهاي علما. است فرموده نهي جمعه اذان از بعد، ملهامع از تعالى اهللا

 كـار  انـد  گفته و، اند نموده ملحق جمعه اذان از بعد معامله حكم به، وقت كمي صورت
 خـارج  نمـاز  وقـت  نخوانـد  نمـاز  اگر كه باشد كم قدر آن، وقت كه نماز وقت در كردن
 .است حرام، شود

 )286( ص، ينملالعا و الكفالء فتاوي في الدرالثمين -جبرين ابن شيخ

 كنند مقدم كاري هر بر را نماز بايد كارگران] 145[

 خطرنـاك  بسـيار  موضـوعي  كه هستند توجه بي زنما مورد در كارگران از برخي س:
 .كنيد راهنمايي و ارشاد را آنان لطفاً... است

 :ترديد بدون ج:
 .است دين ستون نماز *
 .است توحيد ي كلمه از بعد، اسالم ركن بزرگترين نماز*
 .  است بزرگ گناهي نماز به توجه عدم*
 . است منافقان هاي ويژگي از نماز به توجهي بي*

﴿ :دفرماي مي منافقان درمورد عالىت اهللا              

          ﴾ :با جز و ارندگذ مين نماز كسالت با جز و« ]۵۴[التوبة 

 .»ندكن مين انفاق كراهيت
 بـي  و سـنگيني  حسـاس ا داشتن يا و نماز به توجهي بي همان، نماز اداي در كسالت

 .است نماز اداي در تحركي
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﴿ :فرموده و است نموده وعيد، نماز از غفلت مورد در تعالى اهللا       

          ﴾ :آنان! نمازگزاران بر واي پس« ]۵ – ۴[املاعون 

 .»غافلند نمازشان از كه
 وقـت  شـدن  خـارج  از پـس  تـأخير  بـا  را آن و نـد كن مين ادا وقتش در را نماز يعني

 .  انندخو مي
 .ندكن مي محافظت نماز بر، ايمان اهل*
 .انندخو مي وقت سر را نمازش هميشه، ايمان اهل *
 .انندخو مي خضوع و خشوع با را نماز، ايمان اهل*
 .انندخو مي قلب حضور و طمأنينه با را نماز، ايمان اهل*
 بـا  و شـمردن  سبك، نماز به توجهي بي از كه يمكن مي سفارش ايمان با رگرانكا به ما
 پـائين  قيامـت  روز گاهشان ميعاد كه – منافقان گروه از تا كنند دوري، آن خواندن عجله
 .نباشند -است جهنم ي طبقه ترين

 )32( ص، ينملالعا و الكفالء فتاوي في الدرالثمين -جبرين ابن شيخ

 رمضان روز در نكرد كار حكم] 146[

 كـارگر  آيا كند؛ كار اهدخو مي خستگي وجود با كارگرش از رمضان در شخصي س:
 داريد؟ صحبتي چه مورد اين در ها شركت رؤساي با بخورد؟ را روزه تواند مي

هصلَّى  اهللا رسول ج: مْ ( :دفرماي ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ لِبُهُ غْ ا يَ مْ مَ وهُ لِّفُ إِنْ  ،ال تُكَ فَ

مْ  ينُوهُ أَعِ مْ فَ وهُ تُمُ فْ لَّ  .)1270F1()كَ

 چنـين  اگـر  و. دهند انجام، است خارج توانشان از كه را كاري ندهيد دستور آنان به«
 ».كنيد همكاري آنان با، كرديد صادر دستوري

                                                            
 عبـدالرزاق،  مصـنف  در (مـا ال يطيقـون)  لفظ. (ما يغلبهم): لفظ به) 1616( مسلم ،)2545 ،30( بخاري -1

 .آمده) 17966 ،17934( شماره
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 سـختي  و گرما شدت وجود با رمضان ماه طوالني روزهاي در كردن كار ترديد بدون
 و تشنه شدت به را دار روزه... و ساز و ساخت و حفّاري و اليحم مانند كارهايي و كار

 آنـان  بـه  و، دهـد  تخفيـف  آنان به است موظف كارگران مسؤل د؛كن مي خسته و گرسنه
 قسـمتي  دارند بيشتري توان داران روزه و است سردتر هوا كه روز ابتداي در دهد اجازه

 در. دهنـد  ادامـه  شـب  در را كار و نمايند استراحت روز طول در و دهند انجام را كار از
 نمـود  مسـاعدت  را آنـان  عبـادات  بهتر چه هر انجام به و بود مهربان كارگران با بايد كل

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

 ي اجـازه  كـار  ي بهانه به و دهند خرج به تحمل و صبر روز در كار بر بايد كارگران
 كامل غروب تا را روزه و كنند صبر روز طول در بايد و ندارند؛و روزه خواري را  افطار
 .است بهتر آنان براي ثواب و اجر نظر از زيرا كنند

 )30( ص، ينملالعا و لكفالءا فتاوي في الدرالثمين -جبرين ابن شيخ

 ] حكم كار كردن كارگر خارج از وقت كارش 147[

اند براي خودش كار كنـد  تو ميروز جمعه يا شبها ، آيا كارگر بعد از اتمام كارش س:
 اند كار كند؟  تو مياو در اختيار كفيل است و براي خودش ن، يا اينكه تمام اوقات

عه يا شبها و يا هر روز بعد از اتمـام كـارش   مانعي از كار كردن ايشان در روز جم ج:
كه با كفيل ، وجود ندارد؛ مشروط به اين كه خود را آنقدر خسته نكند كه در وقت كاري

و يـا بـر اثـر خسـتگي      ،د احساس ضعف و خستگي كنـد كن ميخويش كار  و سرپرست
ـ تو ميدر صورتي كه چنين نباشد ، نتواند از عهده ي كار اصلي خويش بر بيايد د بـراي  ان

، جلـوگيري كنـد  ، خودش كار كند و كفيلش حق ندارد او را از كـار در اوقـات فراغـت   
كشاورزي و ، آبياري، انند از كار در منزل مانند بنّائيتو ميهمانگونه كه كارمند دولتي را ن

در آمـدي كـه كارمنـد دولـت از     ، ... منـع كننـد  .كارهاي دستي و يا خريد براي منـزل و 
د از آن خودش است زيرا ايشـان زحمـت كشـيده و در    آور ميدست به ، كارهاي جانبي

 آمدش حاصل دست رنج اوست. واهللا اعلم.
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      )28( ص، الدر الثمين في فتاوي الكفالء والعاملين-شيخ ابن جبرين

 ] جواز غايب بودن كارگر از همسرش به خاطر شرايط كاري 148[

تر از يك سـال همسـرش را تـرك    اند به خاطر شرايط كاري بيشتو ميآيا كارگر  س:
 كند؟

آري... اين كار به خاطر عذر جايز است؛ كه شخصي به خاطر طلب رزق مخارج  ج:
آنگونـه كـه كـارگران هنـدي و پاكسـتاني و      ، منزل در غربت و دور از خانواده بسر بـرد 

چنـين كـارگري   ، چنـين وضـعيتي دارنـد   ، نـد كن مـي بنگالي كه در كشورهاي عربي كـار  
مسرش به او اجازه داده است كه اين مدت به خاطر خانواده و فرزندانش در ويد: هگ مي

 غربت كار كند.

رضی اهللا عنه) كتب إلی اجلنود يف الغزو: أن ال يغيب الزوج ( أن عمر[ روايت است كه:

ارتش مسلمانان نوشت كه هيچ سربازي حق ندارد بيشتر از شش « أكثر من نصف سنة؛]

يعني در اين مدت حتماً مرخصي بگيرد و به خانواده اش » شدماه ازخانواده اش دور با
برگردد. اما بايد در نظر داشت كه اين حكم مربوط به زماني است كه شرايط عادي است 

 و طبق معمول پيش مي رود.
در زماني است كـه چنانچـه يـك ارتشـي و سـرباز مرخصـي رود       ، مربوط به جهاد 

ي در اين زمان با وجود نزديك بودن مسـافت  ود. ولي شرايط كارش ميديگري جايگزين 
ندد كه تا دو سال حـق مرخصـي   ب ميبه گونه اي است كه كفيل يك كارگر با او قرار داد 

انسـت هـر   تو ميد؛ اگر شرايط به گونه اي بود كه كارگر ده ميو كارگر هم تعهد ، ندارد
  اعلم.سال به مرخصي رود و در كنار خانواده اش باشد بسيار عالي است. واهللا

       )31(، الدر الثمين في فتاوي الكفالء و العاملين-شيخ ابن جبرين

اند نمازش را شكسته بخواند آيا نماز جمعه را از تو مي] آيا كارگر در مناطق بسيار دور 149[
 ود؟ ش مياو ساقط 
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انـد  تو مـي كسي كه محل كارش با شهر بيش از هشتاد كيلو متر فا صله دارد؛ آيـا   س:
نماز ظهر را بخواند؟ با توجه بـه ايـن كـه     ،را شكسته بخواند و به جاي نماز جمعه نماز

ايشان در مزرعه مشغول به كار هستند يا در جائي ديگر و از طرفي وسيله اي هم نيست 
 تا او براي شركت در نماز جمعه به شهر بيايد؟  

حـق  ، ل ادا كننـد تا زماني كه ايشان در مزرعه مشغول به كار هستند نمـاز را كامـ   ج:
 اشد.  ب ميشكسته و جمع هم ندارد؛ زيرا ايشان در مزرعه كه محل كارش است مقيم 

ود با پاي پياده بيشتر از يك ش مياگر از محل كار ايشان تا مكاني كه نماز جمعه اقامه 
مگر اين كه وسيله اي باشد ، شركت در نماز جمعه برايشان الزم نيست، ساعت راه است

در غيـر  ، در اين صورت برايشان شركت در نماز جمعه الزامي است، برساند كه ايشان را
 اين صورت در محل كارشان نماز ظهر را بخوانند.

 )32( الدر الثمين في فتاوي الكفالء والعاملين ص –شيخ ابن جبرين 

 ] حكم نقض قرار داد با كارگر 150[

و مثالً با هـزار ريـال در هـر    ندد كه نزد او بيايد ب ميشخصي با كارگري قرار داد  س:
اگـر دوسـت   «ويـد: گ مـي كفيل به او، دآي مياما وقتي كه كارگر نزدش ، ماه نزد او كار كند

بـا توجـه بـه ايـن كـه      » اهي برگرد.خو ميداري با نصف همين مبلغ برايم كار كن و اگر 
فيـل نصـف   اند بر گردد. و كتو ميايشان مبلغ زيادي هزينه نموده تا به آنجا آمده و اآلن ن

 د تا كارگر را راضي كند. اين عمل حكمش چيست؟كن ميمبلغ را براي او تعيين 
بدون شك اين ظلم بزرگي است در حق چنين افراد ضعيف و بيچاره اي كه ايـن   ج:

رنـد؛ اينهـا ايـن افـراد نـاتوان را فريـب       دا ميافراد دروغگو و خيانتكار در حق آنان روا 
كار بدهند؛ امـا وقتـي كـه     ها آنند كه نزدشان بيايند تا به كن ميرا تشويق  ها آنند و ده مي

بـا  ، انندرسـ  مـي اين افراد با پرداخت هزينه هاي باال و با زحمت زياد خودشان را بدانجا 
نـد و  كن مـي ظلـم   هـا  آنند و بـه  كن ميرا تحقير  ها آن، ودش ميبه اين صورت رفتار  ها آن

بر كفيل و سرپرسـت واجـب   ، كمتر است ند كه از يك چهارم كارشان همده ميحقوقي 
است كه به وعده اش وفا كند و صـداقت راپيشـه كنـد. از خشـم اهللا تعـالي و از دعـاي       
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، مظلوم بترسد اگر چه كارگر كافر باشد؛ زيرا بين دعاي مظلوم و اجابـت از جانـب رب  
 حجاب و مانعي وجود ندارد.

كار خـود را قـانوني انجـام    ، ندكن ميكارگران نيز بايد قراردادي را كه در ابتدا امضاء  
دهند و از كفيل خود بخواهند تا در قرار داد قيد كند كه در صورتي كـه كفيـل خواسـت    

بتواند به مسؤولين شـكايت  ، نسبت به اداي حقوقش كوتاهي كند و يا كمتر پرداخت كند
حقوق اين  كند و حق خود را از مراجع قانوني مطالبه كند. وكالي مدافع كارگران بايد از

مظلومين دفاع كنند و حق آنان را از ظالمان بگيرنـد؛ تـا ايـن موضـوع فراگيـر نشـود و       
    جلوي آن گرفته شود.

    )44( الدر الثمين في فتاوي الكفالء و العاملين ص–شيخ ابن جبرين 

 ] حكم الزام كارگر به كاري غير از آنچه در قرارداد مكتوب است 151[

يرد حكمش چيست؟ آيـا جـايز اسـت يـا     گ ميش كار اضافي كفيلي كه از كارگر س:
 خير؟

 با توجه به اينكه اين كارگر نزد اين شخص آمده تا فقط يك كار انجام دهد.
كار بايد طبق قرارداد قبلي انجام شود؛ اگـر كـارگري قـرار دادش بـراي نگهبـاني       ج:

انـد  تو مـي بسته كفيل ن اگربه عنوان كار در امور برق قرارداد، است حق ندارد راننده باشد
كفيل او را در بقالي الـزام  ، او را در مغازه ي خياطي بكار گيرد. اگر براي كشاورزي آمده

به كار نكند و يا مثالً اگر كارگري براي بنّائي آمده كفيـل حـق نـدارد او را در مهندسـي     
راين هر كسي تخصص ويـژه ي خـودش را دارد. بنـاب    وامور ديگر وادار به كار كند؛ زيرا

، كفيل بايد بر وعده ي خودش وفا كند و از كارگرش بيشتر از اندازه ي توان كار نكشـد 
او را وادار به كاري نكند كه بلد نيست و تخصص آن را ندارد. همانگونه كه بـر كـارش   

 سخت نگيرد؛ ساعات كاري به طور معمول هفت تا هشت ساعت است.
و يا وقت معينـي توافـق نمودنـد بايـد      اما اگر كفيل و كارگر بر ساعات كاري معيني

طبق قرارداد عمل شود. و اگر در آينده با تغيير شغل و نوع كار و يا مـدت زمـان كـار و    
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جايز است طبـق قـرار داد عمـل شـود. در غيـر ايـن       ، مقدار حقوق با هم توافق نمودند
 ود.صورت اگر از كارگر كار اضافي گرفته شود بايد به همان ميزان حقوقش اضافه ش

  )54( الدر الثمين في فتاوي الكفالء و العاملين ص -شيخ ابن جبرين

 ] حكم توافق كفيل با كارگران براي پرداخت حقوق به صورت در صد سود 152[

درصد) و يا كمتر و يا  20( ند كه مثالًكن ميبرخي از كارگران با كفيل خود توافق  س:
 ا اين كار جايز است؟  يرند. آيگ ميبيشتر را به عنوان حقوق در نظر 

با توجه به اين كه كفيل خوابگاه و سرويس رفت و بر گشـت كـارگران را نيـز تهيـه     
 د.كن مي

د پرداخـت حقـوق بـه    ده مياشكالي در اين كار نيست؛ وقتي كه كفيل تشخيص  ج:
اند به جاي پرداخت حقوق به صورت ماهيانه تو ميصورت درصدي به نفع كارگر است 

در ، . زيرا بسياري از كارگران چنانچه حقوقشان ماهيانه پرداخت گردداين طور عمل كند
نـد در نتيجـه كـاري كـه     ده مـي ند و كار را با تأخير انجـام  كن ميانجام كار ضعيف عمل 

ود؛ امـا در صـورتي كـه حقـوق     شـ  ميپيمانكار تحويل گرفته است در موعد مقرر تمام ن
در انجـام كـار عجلـه بـه     ، يين شودمقدار كار و به صورت درصدي تع براساسكارگران 

ند تا سريعتر كار را تمام كننـد و بـه كـار ديگـري مشـغول      كن ميند و تالش ده ميخرج 
و يا هرگـاه   –تا بيكار نشوند  –مشروط به اينكه كفيل براي كارگران كار پيدا كند ، شوند

ب كـار بايـد   البتـه صـاح  ، كاري پيدا شد با هم توافق كنند كه زير نظر او كار انجام دهند
 مسكن و سرويس رفت وبرگشت و امور مربوط به كار را براي كارگران تقبل كند.

 )48( ص، الدر الثمين في فتاوي الكفالء والعاملين–شيخ ابن جبرين 

  ] جواز كار براي كارگر در غيراز شغل اصلي153[

از  ند تا يك مركز تجاري باز كنند و سـود حاصـل  كن ميكفيل با كارگرش توافق  س:
در صورتي كه كارگر قراردادش براي شغلي ديگر ماننـد:  ، اين كار بين آن دو تقسيم شود
 لطفاً بفرمائيد حكم آن چيست؟، ماهيگيري يا كاري ديگر است
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به نظر ما اين كار جايز است؛ وقتي كه كارگر فـردي مطمـئن باشـد و در كـارش      ج:
باشد كه كارش را بنحو احسن انجـام  و كفيل به او اعتماد كامل داشته ، مورد اعتمادباشد

شاگرد ايشان در هر قسمتي كه كار كند چه در قسمت فروش و يا خريـد و يـا   ، دده مي
 صندوق و... جايز است.

د كار خاصي را قيد نكند مانند خيـاطي يـا   كن ميكفيل هنگامي كه كارگرش را كفالت 
از تجارت و معاملـه هـم    ماهيگيري و امثال آن؛ وقتي كه كارگر چندين كار بلد است؛ و

اما با تمام اين موارد بهتر است از ، سر رشته دارد و در اين كارها نيازي نيست دوره ببيند
 هر شخصي در هر زمينه اي كه تخصص آن را دارد از او كار گرفته شود.

 )51( الدرالثمين في فتاوي الكفالء و العاملين ص -شيخ ابن جبرين

به صورت مميزي  كه در رسيدگي به امور ارباب رجوع ] حكم كارمند و مسؤولي154[
 دكن ميعمل 

حكم كارمند و مسؤولي كه در برخورد با مردم نژاد و قبيله ي آنـان را مـد نظـر     س:
 د چيست؟ده ميقرار

اين كار جايز نيست؛ زيرا كسي كه مسؤوليت امري از امور مسلمين را بـه عهـده    ج:
بـه خـاطر نسـب و شـرف و خويشـاوندي و      ، نـد عدالت رفتـار ك  براساسيرد بايد گ مي

ويند: قاضـي مؤظـف اسـت دو طـرف     گ ميعلما ، شهرت افراد بين آنان فرق قايل نشود
كه از نظر مقام و موقعيت متفاوت باشـند؛ قاضـي    هرچند، دعوا را در يك جايگاه بنشاند

ركنـد.  هنگام توجه به آن دو و گوش كردن به صحبتهايشان با هر دو به طور مساوي رفتا
 قاضي بايد با تمام افراد جامعه اعم از معلم و پزشك و نويسنده و خادم به يك صـورت 

 بر خورد نمايد.

 ﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي به عدالت امرنموده است و     

      ﴾ :۵۸[النساء[  

 .»عدالت داورى كنيدكنيد به  و چون ميان مردم داورى مى«
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براستي ترجيح و برتري برخي از افـراد بـه خاطرشـرافت و جايگـاه و رفاقـت ظلـم       

بَـادِي إِينِّ « در حديث قدسي آمده:، بزرگي است كه اهللا تعالي آن را حرام نموده است ا عِ يَ

املَُ  ظَ ا فَالَ تَ مً َرَّ مْ حمُ يْنَكُ تُهُ بَ لْ عَ جَ ىلَ نَفْيسِ وَ تُ الظُّلْمَ عَ مْ رَّ رمايـد: اي بنـدگانم   ف مي[خداوند  »واحَ

پس به همـديگر ظلـم   ، همانا ظلم را بر خودم حرام نموده ام و بر شما نيز حرام كرده ام
(نكنيد!]

1271F

1(. 
  .29/10/1420فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين مورخه 

 ] رعايت عدالت بين كارگر مسلمان و غير مسلمان واجب است 155[

انم نسبت به تو ميآيا ، ند يكي مسلمان و ديگري كافركن يمپيش بنده دو نفر كار  س:
 كارگر كافر به خاطر ديانتش با او تند برخورد نمايم؟

امـا  ، بر شما واجب است كه عدالت و انصاف را بين هر دو كارگر رعايت نماييـد ج:
هرچنـد  ، شما بايد كارگري را كافر است رها كني و او را از جزيرة العرب اخراج نمـايي 

 در كارش جديت و فعاليت داشته باشد.كه 
چـه رسـد بـه    ، كارگر مسلمان منشأ خير و بركت است هرچند كه كارش كمتر باشـد 

 اين كه فعاليتش با كارگر كافر مساوي باشد.

ه پيامبر صلَّىاز  أَوصی بإخراج الكفار من هذه « ثابت است كه:وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

ی فيها دِينَانو أن ال يَ ، اجلزيرة   »بقَ

[سفارش نمود تا كفار را ازجزيرة العرب بيرون كنند و نبايد در اين سرزمين دو ديـن  
(دين اسالم و كفر( باشد

1272F

2([.( 
 )27ج/( مجلة البحوث شيخ ابن باز.

 ] سركارگر غير مسلمان براي مسلمانان از نظر عقيد تي مشكل ساز است 156[

                                                            
 )2577مسلم  ( -1
 ،بنحوه 1767،1637،مسلم 4431،3168،3053بخاري  -2
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د حكمـش  دهـ  مـي مان فردي كـافر را سرپرسـتي   كارفرمائي كه بر كارگران مسل س:
 انند امور را اداره كنند.تو ميچيست؟ در حالي كه كارگران مسلمان 

كفار نبايد رئـيس و سرپرسـت مسـلمانان باشـند؛     ، ترفيع جايگاه كفار جايز نيستج:
مسـلمان در هـر حـال از    ، هرچند كه از نظر تخصص و مهارت در رده ي باالتري باشند

 دارد؛ سرپرست قراردادن كفار بر مسلمانان حرام است.كفار ارجحيت 

 ﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي              ﴾ :النساء]

۱۴۱[ 
 »و خداوند هرگز بر [زيان] مؤمنان براى كافران راه [تسلطى] قرار نداده است«

ر منجر به اين خواهد شد كه كافر بر مسلمان مسـلط  بدون ترديد سرپرست بودن كفا
باشد و مسلمانان را تحقيرنمايد و كفار را بر مسلمانان برتري دهد و پسـتهاي كليـدي و   

 مهم را به آنان واگذارد.  
در صورتي كه يكي از كفار مسلمان شود او را مورد اذيـت وآزار قـرار دهـد و مـانع     

زي به تعيين كفار به عنوان سرپرسـت نيسـت؛ زيـرا    اسالم آوردن او شود در حالي كه نيا
 ند.كن ميدر ميان مسلمانان كساني هستند كه امور را به عهده گرفته و سرپرستي 

انتخاب فردي كافر به عنوان سرپرست بر مسلمانان موجب زير سؤال رفتن عدالت و 
 ديانت شخص است.

خود را نگه دارند و آنان را از  بنابراين بر مسلمانان الزم است كه احترام برادران ديني
كفار و دشمنانشان دور نگه دارند؛ زيرا بغض و دشمني كفار نسبت به مسـلمانان آشـكار   

 است
 )49( ص، الدرالثمين في فتاوي الكفالء والعاملين–شيخ ابن جبرين 

 ] تحريم تأخيرحقوق كارمندان 157[

چهـار مـاه تـأخير     نصيحت شما به كساني كه حقوق كارمنـدان خـود را سـه تـا     س:
 ند چيست؟كن ميپرداخت 
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يم كه كاري نكنند كه كارگران متضرر شـوند؛ زيـرا ايـن    كن ميما به اينها نصيحت  ج:
اين كارفرمايان در حق خودشان چنين ، ظلم بزرگي است و تضييع حقوق كارمندان است

 چگونـه تـأخير حقـوق   ، ند با توجه بـه اينكـه نيازشـان انـدك اسـت     پسند ميچيزي را ن
رند در حالي كه كارگران افـرادي فقيـر و كـم درآمـد هسـتند و بـه       دا ميكارگران را روا 

 حقوق خود به شدت نيازمند هستند؟!
يم كه با نزديك شدن آخر ماه به دنبال دريافت فيش كن ميكارمندان دولتي را مشاهده 

اگر در پرداخت حقـوق آنـان تـأخير صـورت گيـرد بـه شـدت        ، حقوقي خويش هستند
 ند.كن ميوند و موضوع را پي گيري ش ميحت نارا

ه صلَّى رسول اهللا  بلَ «رمايد: ف ميدرحديثي  وسلَّم وآله علَيه اللـَّ رهُ قَ ريَ أَجَ أعطُوا األجِ

قُه رَ فَّ عَ  )1273F1(»أن جيَ

 [مزد كارگر را پيش از خشك شدن عرقش پرداخت نماييد.]
كـن مـزد كـارگر را پرداخـت نماييـد.      يعني مواظب باشيد كه در كوتاه ترين زمان مم

د؛ كنـ  مـي بدون ترديد تأخير حقوق كارگران آن هم چند ماه زندگي را بـر آنـان سـخت    
بويژه كه كارگران افراد فقيري هستند و مجبورند كار كنند تا بتوانند مخارج زندگي خود 

ق و خانواده ي خويش را تأمين كنند؛ طبيعي است كه هر نوع تـأخير در پرداخـت حقـو   
، وند زيـر بـار قـرض برونـد    ش ميد و مجبور كن ميآنان ادامه ي زندگي را بر آنان سخت 

 چنين كاري ظلم بزرگي در حق كارگران است.
و فكر كنند كه اگـر  ، كارفرمايان و مديران كارگران بايد اين موضوع را در نظر بگيرند

د؟ در صـورتي  دهـ  مـي دست  ها آنحقوق خود آنان به موقع پرداخت نشود چه حالي به 
 كه نياز آنان اندك است.

كارفرمايان و مديران كارگران بايد از دعاي مظلوم بيمناك باشند و بترسند؛ زيرا ميـان  
 دعاي مظلوم و پروردگار حجاب و مانعي وجود ندارد.

                                                            
عنْهما و له شواهد من حديث أبي هريـرة و جـابر    اللَّه رضي ) من حديث عبداهللا بن عمر2443ابن ماجه  ( -1

يضبن عبداهللا و أنس ر اللَّه منْه1980برقم  (» ابن ماجهصحيح سنن «و صححه األلباني في  ع( 
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 )53( ص، الدرالثمين في فتاوي الكفالء والعاملين-شيخ ابن جبرين

 رگر ] حكم تعيين مبلغي در ماه بر كا158[

اهد هر ماه خو مي ها آنكارگررا كفالت ميكند واز هر كدام از  30شخصي بيش از  س:
صد ريال يا بيشتر به او پرداخت كنند؛ آيا چنين كاري جايز است؟ در حـالي كـه كفيـل    

مگر زماني كه مشـكل بزرگـي اتفـاق    ، اين كارگران از وضع و حال آنان بي اطالع است
 بيفتد.
ست؛ كفيل و ضامن اين كارگران موظف است با آنـان بـر كـاري    اين كار اشتباه ا ج:

اگر اين كـار بـرايش مقـدور    ، و ماهيانه به آنان حقوق پرداخت نمايد، مناسب توافق كند
هستند نزد ديگران مشغول به كار كنـد و در   را در هر كاري كه وارد نيست اين كارگران

ا با آنان توافق كند كه بـه صـورت   ي، ند به آنان حقوق پرداخت شودكن ميقبال كاري كه 
، مثالً يك چهارم يا يك ششم حقوق آنان حق كفيل است، درصدي نزد ديگران كار كنند

نـد در هـر رشـته اي كـه باشـند سـاختمان       ده ميد كاري كه كارگران انجام كن ميفرقي ن
 حتي فروش چيزهائي مثل طيور و پرندگان.، برق، مهندسي، سازي

ران را رها كند تا خودشان دنبال كار بگردند. و كفيل ماهيانـه از  اما اين كه كفيل كارگ
نتيجه آن خواهد شد كه كـارگران  ، آنان مبلغي دريافت كند كاري پيدا كنند يا بيكار باشند

 كفيل موظف است مبلغي را بر آنان تعيين كند كه ضرر نكنند. واهللا اعلم ، ضرركنند
 )56( الكفالء و العاملين. صالدر الثمين في فتاوي ا -شيخ ابن جبرين

 ] اهانت به كارگران اذيت و آزار آنان ظلم است 159[

بايد عرض كنم بعضي از كساني كه كفالـت و سرپرسـتي كـارگران را بـر عهـده       س:
، ويندگ ميآنان را مي زنند و ناسزا ، ندكن ميدارند با كارگران با تندي و خشونت برخورد 

ها براي رسيدن به لقمه اي نان اين همه رنج و سختي را  ناگفته پيدا است كه اين بيچاره
شما به اين افراد چه نصـيحتي  ، ندده ميند و تن به اين كارهاي طاقت فرسا كن ميتحمل 
 داريد؟
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كفيل  اين كار از نظر شرعي و عقلي هيچ توجيهي ندارد و قطعاً ناجايز است؛ زيرا ج:
اگر اين كفيل نسبت به كـار  ، م و برده او باشندتا كار كنند نه اينكه غال اين افراد را آورده
د كن ميرا تهديد به اخراج كند يا اينكه كارگري را كه كم كاري  ها آن، آنان ناراضي است

 ي بگمارد.تر پايين در پست
كفيل وسرپرست كارگران بايد رب العالمين را در نظر بگيرد و به موقعيت و امكاناتي 

د. و بداند اهللا تعالي قدرت دارد كه از او انتقـام بگيـرد و او   كه در اختيار دارد مغرور نشو
، انند از حق خود دفاع كنندتو ميرا عذاب دهد و حق اين بيچارگان و مستضعفان را كه ن

 ن مظلومان اهللا تعالي است.آي ميبگيرد؛ زيرا حا
بنابراين كفيل و سرپرست موظف است حقوق كارگران را رعايت كند و از ظلـم بـه   

 ن بپرهيزد. و خداوند از ظلم ظالمان با خبر است.آنا
 )57( ص، الدر الثمين في فتاوي الكفالء و العاملين –شيخ ابن جبرين 

 ] حكم اجازه دادن به كارگران جهت اداي نماز فرض و نفل160[

اند كارگران را در رمضان از اداي نماز تراويح و تهجد تو ميآيا كفيل و سرپست  س:
 جه به اين كه شيفت كاري اين كار گران در شب است.  منع كند؟ با تو

كفيل و سرپرست بايد با كارگران بر ساعات كار توافق كند؛ اعم از كـار در شـب    ج:
ماننـد:  ، كـه كـار از امـور سـخت باشـد      هرچنـد يا روز و شيوه ي معمول همين اسـت  

وقـت كـار از    ساختمان سازي و امثال آن. سرپرست كارگران اجازه ندارد كارگران را در
كه در كار خلل ايجاد شود. اگر كار در شـب   هرچندنماز فرض و سنت جلو گيري كند 

انـد  تو مـي انند بعد از اتمام كار نمازتهجـد بخواننـد. بنـابراين كفيـل ن    تو ميبود كارگران 
بر خالف نماز تراويح كه مدت زمانش طـوالني  ، كارگران را از اداي نماز فرض منع كند

كارگران ابتدا با سرپرست شرط نموده اند كه نماز تراويح را بـا جماعـت   چنانچه ، است
ادا كنند كفيل حق ندارد آنان را منع كند و اگر آنان را منع نمود كارگران بعد از اتمام كار 

نـد كـه   كن مينماز تراويح را بجا بياورند. كارگراني كه در نانوايي و بقالي و رستوران كار 
و ، ر كنند موظف هستند كه نمـاز تـراويح را بـا جماعـت بخواننـد     در رمضان نيز بايد كا
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افراد زير دست خود را اجازه دهند تا نماز تراويح را با نماز جماعـت بخواننـد؛ اگـر بـه     
بعد از اتمام كـار نمـاز اگـر    ، اجازه داده نشد كه نماز تراويح را با جماعت بخوانند ها آن

    نماز را بجا بياورند. برايشان مقدور بود در قسمت هاي ديگر شب
 )58( الدرالمثين في فتاوي الكفالء والعاملين ص_شيخ ابن جبرين

 جهت اداي حج و عمره  ] همكاري با كارگران161[

آيا مدير شركت اجازه دارد كه كارگران را از اداي عمره جلوگيري كند با توجـه   س:
شـما بـه ايـن مـديران     به اين كه فرصت براي آنان در زندگي پيش آمده است؟ نصيحت 

 چيست؟
يم بـا كـارگران مهربـان    كنـ  ميما به مديران شركتها و سرپرست كارگران سفارش  ج:
از جملـه در اداي مناسـك   ، و در انجام طاعات و عبادات با آنان همكاري نماينـد ، باشند

حج با آنان مساعدت نمايند؛ زيرا كارگران بعد از اينكـه بـه شـهر و ديارشـان برگردنـد      
محـدوديت و  ، هزينه ي باال ، قادر به اداي حج نخواهند شد؛ به دليل مشقت سفرمعموالً

موانع ديگر. بنابراين هرگاه فرصتي پيش آمد تا كارگران به حـج بيـت اهللا الحـرام برونـد     
بايد به آنان اجازه داد و نبايد كفيل مانع شود؛ زيرا شرايط رفتن به حج مهيا شده است و 

 ست.موانع هم برطرف شده ا
د زيرا اين كار در مـدت  كن مياز طرفي براي حج بيت اهللا الحرام در كار خلل ايجاد ن 

ود. چنانچه كارگران زياد هستند ش ميده روز با رفت و برگشت انجام ، كوتاهي در حدود
انند رفتن به حج را برايشان نوبتي كند گروهي در سال جـاري و گروهـي در سـال    تو مي

تعـاون و  ، موافقت مـدير بـا انجـام مناسـك حـج بـراي كـارگران        آينده. بايد دانست كه
ود. عمره را در طول ش ميهمكاري بر نيكي و تقوا است كه به يكي از اركان اسالم عمل 

و هر وقت كفيل خواست به كارگرانش اجازه دهـد تـا عمـره را    ، ان انجام دادتو ميسال 
ود دو روز. اگـر كفيـل و   يـرد در حـد  گ مـي انجام دهند و از طرفي عمـره وقـت انـدكي    

مخارج حج وعمره ي كـارگران را خـودش پرداخـت نمايـد اجـر و پـاداش       ، سرپرست
اگر كفيـل هزينـه ي حـج و عمـره ي كـارگران را از طـرف        بزرگي حاصل نموده است.
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خودش پرداخت ننمود كارگران خودشان آن را تقبـل نماينـد. در هـر حـال در صـورت      
اند مانع از رفـتن كـارگران بـه حـج و يـا      تو ميكفيل ن، عكامل بودن شرايط و انتفاي موان

 عمره شود.  
 )59-61( ص، الدرالثمين في فتاوي الكفالء والعاملين -شيخ ابن جبرين

 ] حكم باز كردن مغازه آرايشگاه 162[

حكم كسي كه كارش تراشيدن سر و صورت ديگران است چيست؟ آرايشـگري   س:
 ست؟  كه ريش ديگران را مي تراشد حكمش چي

داشتن چنين شغلي حرام است؛ زيرا تعاون و ، تراشيدن ريش حرام است ج:

﴿ رمايد:ف ميهمكاري بر گناه تعدي از حدود شريعت است. اهللا تعالي         

              ﴾ :۲[املائدة[ 

و پرهيزگارى با يكديگر همكارى كنيد و در گناه و تعـدى دسـتيار   و در نيكوكارى «
 »هم نشويد

كسي كه مغازه ي آرايشگري دارد و سر ديگران را ، اما تراشيدن سر امري جايز است
 ود.  ش ميد؛ مرتكب هيچ امر ناجايزي نكن ميد و از اين راه امرار معاش كن مياصالح 

 )65-64( ص اللجنة دائمة، فتاوي للموظفين و العمال

 ود ش مياستفاده  ها آن] تحريم تعمير وسايلي كه غالباً در امور حرام و ناجايز از 163[

ويـديو و  ، تلويزيـون ، كارم تعمير راديـو ، بنده تمير كار وسايل الكترونيكي هستم س:
انم به شـغلم ادامـه   تو مياين نوع وسايل است. از شما تقاضا دارم برايم توضيح دهيد آيا 

م؛ دهـ  مـي ايد در نظرداشت در صورتي كه كارم را رها كنم تخصصم را از دسـت  ب، دهم
 وم.ش ميزيرا در تمام عمرم شغلم همين بوده و متضرر 

داليل شرعي از قرآن و حديث بيانگر اين مسئله اسـت كـه بـر مسـلمان واجـب       ج:
تـه  آنچه شما در مورد درآمد خويش گف، است محل درآمدش از راه حالل و پاكيزه باشد
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يد كن ميرا تعمير  ها آنايد از امور طيب و پاكيزه نيست؛ زيرا وسايل دستگاههايي كه شما 
 وند.ش ميدر اغلب موارد در امور حرام استفاده 

 )420/14( فتاواي انجمن دايم مباحث علمي افتا

 ] حكم كار در اماكن معصيت 164[

نمـوده اسـت مبنـي بـر      فتوائي منتشـر ، از يكي از علما "المسلمون "روزنامه ي  س:
بـه ايـن دليـل كـه     ، دده ميدر قهوه خانه اي كه به مشتريان خود شراب ، جايز بودن كار

لطفاً بفرمائيـد  ، ايشان در حكم مضطر و كسي هستند كه چاره اي جز همين كار را ندارد
 اين چه نوع اضطراري است؟

ه صلَّى در حالي كه رسول اهللا تمام كساني را كـه در امـر تهيـه و     لَّموس وآله علَيه اللـَّ
 دخيل هستند لعنت نموده. توزيع شراب

ىلَّ ، بله ج: ـهُ أن النبی صَ لَّمَ  اللَّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ نَ « :عَ عَ ـلَ ا الْ هَ ائِعَ بَ ا وَ اقِيَهَ سَ َا وَ هبَ ارِ شَ رَ وَ مْ خَ

ا وَ  لَهَ امِ حَ ا وآكل ثمنها وَ هَ بْتَاعَ مُ ـوَ يْهِ الْ ةَ إِلَ ولَ مُ حْ  »وعارصها ومعترصهامَ

ه صلَّى [رسول اهللا ، ردخـو  مـي كـه شـراب    كسي، در مورد شراب وسلَّم وآله علَيه اللـَّ
حمـل  ، دكنـ  ميكسي كه از پول شراب استفاده ، فروشنده و مشتري شراب، ساقي شراب

ود و تهيه كننـده ي شـراب را مـورد    ش ميكننده ي شراب و كسي كه شراب برايش برده 
 قرار داده است.] لعنت
آنگونـه كـه در حـديث     –كارش به هر نوعي متعلق به شراب است ، اگر اين كارگر 
 اشد.ب ميكارش در قهوه خانه حرام  -آمده
شسـتن  ، قهـوه ، د مانند درست كردن غذاكن مياگر اين كارگر در قسمتهاي ديگر كار  

كار كردن ايشان در ، رندظروف و امثال اينها كه با شراب و شراب خوار هيچ ارتباطي ندا
كه دوري جسـتن از تمـام ايـن     هرچند، اين قسمتها جايز است و برايشان گناهي نيست

كارها در اين قهوه خانه بهتر است؛ ايشان تا وقتي كه و كاري ديگر كه حالل باشد نيافته 
 واهللا اعلم.، انند به كارشان ادامه دهندتو ميبنا به ضرورت ، اند
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                            )46( ص، تاوي للموظفين و العمالف -شيخ ابن جبرين

 ] تحريم كار در استريو موسيقي وتحريم درآمد آن165[

سؤال بنده در مورد استريو موسيقي است؛ بايـد عـرض كـنم كـه عالقـه اي بـه        س:
م تا بتوانم زنـدگي مـادي خـود را اداره    كن ميموسيقي ندارم فقط به خاطر درآمد آن كار 

سـال اسـت    15مدت ، را بفروشم ها آنم تا كن مينوارهاي ترانه و موسيقي را تكثير ، مكن
 م.  كن ميكه در استريو كار 

و هر جسمي كـه  ، م حرام استده ميبرخي از علما به بنده گفته اند: كاري كه انجام 
آيا بنـده بـه   ، مستحق آتش جهنم است... آيا اين گفتار صحيح است، از حرام تغذيه شود

 م گناهكارم؟ده مياطر كاري كه انجام خ
كار در استريو عبارت اسـت از تهيـه   ، م حرام و ناجايز استده ميآيا كاري كه انجام 

 و تكثير ترانه هاي زن و مرد همراه با موسيقي.  
يد نيز آور ميدر آمدي كه از اين راه به دست ، كار شما در استريو حرام است ج:

ين كار را ترك كنيد و خود را از درآمد حرام نجات بر شما الزم است ا، حرام است

﴿ رمايد:ف ميدهيد. اهللا تعالي                    

 ﴾ :۳ – ۲[الطالق[  

) و از 2( دهـد  شـدنى قـرار مـى    و هر كس از خدا پروا كند [خدا] براى او راه بيرون«
 »رساند كند به او روزى مى يى كه حسابش را نمىجا

 .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا صلي و
 )14/452( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 ] تحريم نگهباني از مراكز كفر و فسق 166[

، د براي او جايز است كـه از كليسـا  كن ميآيا مسلماني كه در نيروهاي مسلح كار  س:
 قمارخانه و مراكز فروش شراب نگهباني دهد؟، مراكز لهو و لعب، سينما، دمراكز فسا



   

 1717 باب دوازدهم: فتاواي معامالت
 

نگهباني از كليسا و مراكز تهيه و توزيع شراب و مراكز لهو و لعب و سالن سـينما   ج:
و امثال آن جايز نيست؛ زيرا نگهباني از اين مراكز به منزله ي تعاون و همكاري بر گنـاه  

﴿ ي فرمـوده اسـت و در قـرآن آمـده:    است و اهللا تعالي از اين كار نهـ         

                ﴾ :۲[املائدة[  

و در نيكوكارى و پرهيزگارى با يكديگر همكارى كنيد و در گناه و تعـدى دسـتيار   «
 »هم نشويد

 .سلم و بهصح و آله و محمد نبينا اهللا صلي و
  )14/481( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

 ] حكم آوردن خدمتكار بدون از ضرورت167[

همسرم به شدت از كار معلمـي و  ، داراي شش بچه هستم، خانم بنده معلم است س:
پذيرائي از خويشاوندان و بستگان بـه  ، ودش ميرسيدگي به بچه ها و كار در منزل خسته 

انم خـدمتكاري مسـلمان را اسـتخدام    تـو  ميآيا با اين شرايط ، ايدافز يمخستگي همسرم 
 نمايم تا به همسرم كمك كند؟

راه حـل  ، يم با اين شرايط خدمتكاري را استخدام ننمائيدكن ميما به شما سفارش  ج:
به امور منزل رسيدگي ، اين است كه همسر شما در منزل بنشيند و فرزندان را تربيت كند

با توجه به شرايطي كه شما داريد و در صـورتي كـه   ، شما را رعايت نمايدكند و حقوق 
كار كردن همسر شما در خارج ، دآي ميهمسرتان به كارش ادامه دهد اين مشكالت پيش 

 از منزل هيچ لزومي ندارد.  

 أصلح اهللا حال اجلميع

 .وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه و سلم، وباهللا التوفيق
 )14/384.385( افتا و علمي مباحث دايمي منانج فتاواي
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 فصل اول:
 احكام وصيت



 

 ] حكم وصيت و متن آن1[

آيا نوشتن وصيت واجب است؟ آيا گرفتن شاهد بـر وصـيت الزم اسـت؟ مـتن      س:
 شرعي وصيت چيست؟

 ود:  ش ميوصيت اين گونه نوشته  ج:

ال اله اال اهللا وحده ال رشيک له  :م به كلمه توحيدهد ميم و شهادت كن ميبنده وصيت 

و ، عيسی عبد اهللا و رسوله و كلمته ألقاها إلی مريم و روحٌ منه، و أن حممداً عبده و رسوله

تمام ، آتية الريب فيها و أن اهللا يبعث من فی القبور ةو إن الساع، و النار حق، حق ةإن اجلن

لهي و داشتن روابط حسنه و صلح و صفا و اصالح م به تقواي اكن ميبستگانم را وصيت 
اخالق و تزكيه نفس و اطاعت و فرمان برداري از اهللا تعالي و پيامبر بزرگوارش: به همه 

م كه بر مسير حق حركت كنند و در كن ميخويشاوندان و فرزندان و بستگان وصيت 
و يعقوب عليهما به آنان همان وصيت ابراهيم ، پيمودن راه حق صبور و بردبار باشند

  ﴿ م:كن ميتوصيه ، السالم كه بر فرزندانشان نمودند          

       ﴾ :۱۳۲[البقرة[ 

زنهار كه بميريد و مسلمان ، اهللا تعالي اين آيين پاك را براي شما برگزيده است«
 . »نباشيد

اند يك سوم مـال يـا   تو ميشخص آنچه را كه دوست دارد بنويسد. ، فوق پس از متن
اند مال معيني را نيز وصـيت كنـد؛   تو ميكمتر از آن را در مصارف شرعي وصيت كند و 

كه مثالً ايـن مبلـغ را بـه مسـجد و يـا فـالن       ( البته بايد نوع مصرف شرعي را معين كند
شخصي را بـه عنـوان وكيـل بـراي اجـراي      و ، م)ده مي.. اختصاص .خانواده يتيم و يا به
واجب نيست؛ بلكه مستحب است و چـون  ، بايد دانست كه وصيت، وصيت معين نمايد

 اند وصيت كند.تو ميخواست 



   

 1721 باب سيزدهم: وصيت و ارث
 

  يضدر بخاري و مسلم از ابن عمرره هكه رسول اهللا صلَّى ، عنْه روايت است اللـَّ  اللـَّ

ءٌ يُويصِ فِيهِ مَ « :علَيه وآله وسلَّم فرمودند ْ هُ يشَ لِمٍ لَ سْ ئٍ مُ رِ قُّ امْ يَّتُهُ ، ا حَ صِ وَ ِ إِالَّ وَ تَنيْ يْلَ بِيتُ لَ يَ

هُ  نْدَ ةٌ عِ تُوبَ كْ  )1274F1(»مَ

جايز نيست كه دو شب ، آن وصيت كند ي باره[براي مسلماني كه مالي دارد و بايد در
 بر او بگذرد بدون اين كه وصيتش را ننوشته باشد.]

جب است كه شخصي بدهكار است و طلبكـاران مـدرك و يـا    در صورتي وصيت وا
براي چنين شخصي واجب است كـه  ، سندي در دست ندارند كه حق خود را ثابت كنند

وصيت نامه خود را بنويسد و حقوقي را كه ديگران طلبكار هستند بنويسد تا بر اثر مرگ 
يـر وصـيت نامـه    ايشان حقوق اينها ضايع نشود. بهتر آن است كه دو شـاهد هنگـام تحر  

با اين كه وصيت نامه توسط شخصي از اهل علم و معتمد نوشته شـود تـا   ، حاضر باشند
متوليان امر دچار سرگرداني نشوند؛ وصيت كننده تنها بـا نوشـتن كتبـي بـا دسـت خـط       

 خودش اكتفا نكند.  
 )77، 20/76( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة –شيخ ابن باز 

 ] برخي از احكام وصيت 2[

حكم شرعي در مورد وصيت چيست؟ متن وصيت نامه چگونه باشـد؟ وصـيت    س:
 بايد در چه مواردي باشد؟

از جمله امور مالي وصيت كنـد بايـد قبـل از فـرا     ، كسي كه ميخواهد در مواردي ج:
بر وصيت نامه شاهد بگيرد و آن را قانوني كند. وصـيت  ، رسيدن موت بر آن وصيت كند

 بر دو نوع است:  
 واجب   وصيت -1
 وصيت مستحب   -2

                                                            
 )1627) مسلم  (2738بخاري  ( -1
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 اول: وصيت واجب
وصيت به آنچه كه بدهكار است و آنچه كه طلبكار است و وصيت به امانات كه نزد  

 او گذاشته شده اند.
وصيت به معامالتي كه نيمه كاره مانده اند و تعيين مبالغ و قيمت ها؛ وصيت به اين 

دش فارغ شود و وارثانش امور واجب است تا حقي از فردي ضايع نشود و ذمه ي خو

هبعد از مرگ او با هم درگير نشوند؛ رسول اهللا صلَّى  ا « :رمايدف ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ مَ

ءٌ يُويصِ فِيهِ  ْ هُ يشَ لِمٍ لَ سْ ئٍ مُ رِ قُّ امْ هُ ، حَ نْدَ ةٌ عِ تُوبَ كْ يَّتُهُ مَ صِ وَ ِ إِالَّ وَ تَنيْ يْلَ بِيتُ لَ  )1275F1(»يَ

جايز نيسـت كـه دوشـب    ، مالي دارد و بايد درباره آن وصيت كند [براي مسلماني كه
 بر او بگذرد بدون اينكه وصيتش را نوشته باشد.]  

 دوم: وصيت مستحب  
اهـد خيـرات و صـدقات    خو مـي وصيت مستحب مربوط به اموري است كه شخص 

يـا  نفلي انجام دهد مانند وصيت به ثلث مال يا كمتر از آن براي يكي از خويشـاوندان و  
د كه مقداري از مال و ثروت او را به فقرا و مساكين بدهنـد و  كن ميديگران و يا وصيت 

 ..  .يا در كارهاي خير و عام المنفعه خرج كنند. مانند: بناي مساجد و

هرسول اهللا صلَّى  نْ  اللَّـهَ إِنَّ « :رمايدف ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ مْ عِ طَاكُ لَّ أَعْ جَ زَّ وَ دَ عَ

مْ  لِكُ امَ ةً يفِ أَعْ ادَ يَ مْ زِ الِكُ وَ لُثَ أَمْ مْ ثُ اتِكُ فَ   )1276F2(».وَ

هنگام وفات شما در مورد يك سوم اموالتان به شما اختيار داده اسـت تـا   ، [پروردگار
 از اين طريق اعمال خير شما بيشتر شود.]

(هيثمي در مجمع الزوائد
1277F

(رواه الطبراني«گويد:  )3
1278F

ام احمد و أخرج ام» و اسناد حسن )1
(في مسنده

1279F

 .نحوه عن ابي الدرداء )2

                                                            
 )1627) مسلم  (2738بخاري  ( -1
 )4/212مجمع الزوائد  ( -2
 )4/212»  (مجمع الزوائد« -3
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 يضسعد بن ابي وقاص ره ه پيامبر صلَّى، عنْه گويد: من در مكه بودم اللـَّ علَيه  اللـَّ
وآله وسلَّم به ديدنم آمد و در حالي كه او دوست نداشت در سرزميني بميرد كه از آن 

ه پيامبر صلَّى، هجرت نموده است مُ «علَيه وآله وسلَّم فرمود:  اللـَّ حَ رْ اءَ  اللَّـهُ يَ رَ فْ  »ابْنَ عَ

انم تو مي] گفتم: يا رسول اهللا! آيا ، [اهللا تعالي ابن عفراء را مورد رحمت خويش قرار دهد
ه پيامبر صلَّىتمام مالم را وصيت كنم؟  گفتم: نصف ، خير :علَيه وآله وسلَّم فرمود اللـَّ

هگفتم: يك سوم چطور؟ رسول اهللا صلَّى ، گفت: خير چطور؟ وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

ثِريٌ ، الثُّلُثُ [ فرمود: الثُّلُثُ كَ نِيَاءَ ، وَ تَكَ أَغْ ثَ رَ عَ وَ ةً ، إِنَّكَ أَنْ تَدَ الَ مْ عَ هُ عَ نْ أَنْ تَدَ ٌ مِ ريْ ونَ ، خَ فُ فَّ تَكَ يَ

[ هيِمْ دِ نيد به يك سوم مالتان وصيت كنيد در حالي كه يك سوم اتو ميبله « النَّاسَ ىفِ أَيْ

اگر تو ورثه خود را در حالي وداع نمايي كه اغنيا باشند بهتر از آن است كه ، بسيار است
را در حالي وداع كني كه فقير و بينوا باشند و بر اثر فقر و بينوايي به سوي مردم  ها آن

 ر بخاري است.لفظ اين حديث د، »وال كننددست دراز كنند و س
ي  ، در بخاري در جايي ديگر با اين الفاظ روايت شده است ضـسعد ابن ابي وقاص ر

ه هعنْه گويد: به رسول اهللا صلَّى  اللـَّ لَّم  علَيه وآله  اللـَّ سـيـا رسـول اهللا   ، عـرض نمـودم  و
ه نصـف مـالم   گفتم: يا رسول اهللا! آيا ب، اهم وصيت كنم؛ در حالي كه دختري دارمخو مي

هوصيت كنم؟ رسول اهللا صلَّى  ثِري][ علَيه وآله وسلَّم فرمودند: اللـَّ ف كَ نصف زيـاد  « النِّصْ

ه پيامبر صلَّىگفتم: آيا يك سوم مالم را وصيت كنم؟ ، »است  علَيه وآله وسلَّم فرمـود:  اللـَّ

ثِريٌ ، الثُّلُثُ [ الثُّلُثُ كَ ]، وَ ريٌ بـِ بله به يك سوم وصيت كن در حالي كه يك سوم بسـيار  « أَوْ كَ

ي  » يك سوم زياد است :است؛ يا فرمود ضـسعد بن ابي وقاص ر ـه رمايـد:  ف مـي عنْـه   اللـَّ

                                                                                                                                                       
) از حـديث  12351بيهقـي  ( » السـنن الكبـري  ) «2709) ابـن ماجـه  (  4129( 4/198» المعجم الكبيـر « در  -1

نْهع اللَّه يضالطبراني فـي    ابوهريره ر : نْهع اللَّه يضالكبيـر «و آخرجه بنحوه من حديث معاذ بن جبل ر «
) و حسن األلباني حديث أبي هريره رضي اللَّه عنْه كما 3( 4/150» سننه«) و الدار القطني في 94( 20/54

 )2190»  (صحيح سنن ابن ماجه«في 
 )1484»  (مسند الشاميين«) و نيز در 6/441أحمد  ( -2
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هند و رسول اهللا صلَّى نمود ميمردم به يك سوم مال خود وصيت  به وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
 د.دا مياجازه  ها آن

 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه وسلم، وفيقو باهللا الت
 ) 263، 16/266( فتاوي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 هذه وصيتي الشرعية) ( ] مطلبي پيرامون كتاب3[

هذه وصيتي الشرعية) همراه متن سؤال خدمت شما ( رساله كوچكي تحت عنوان س:
را مي خرند و معتقدند وصـيت خـود را    زيرا مردم در منطقه ما اين كتاب، مكن ميارسال 

نـد و  ده مـي بعضي از افراد آن را مي خرند و به ديگـران هديـه   ، با اين متن تطبيق دهند
ند تا ديگران بـه آن عمـل   كن ميبرخي آن را بصورت رايگان در مراكز حفظ قرآن توزيع 

ن اين وصيت نامـه  كنند و يا از آن استفاده كنند. لطفاً در مورد توزيع و اهدا و عمل به مت
 را توضيح دهيد؟  

متن وصيت نامه مطالعه و مطلبي كه خالف شرع باشد در آن مشـاهده نشـد؛ امـا     ج:
بايد يك مورد را تذكر دهيم و آن اين كه توزيع اين متن بين مردم اين مطلب را تـداعي  

 ند كه امري مستحب است كه اين متن وصيت نامـه را بخرنـد و بـه   كن ميد كه فكر كن مي
وارثان خود بدهند كه موارد آن را اجرا نمايند؛ در حالي كه نيازي بـه ايـن كـار نيسـت.     

، اند به آن مراجعه كنـد تو مياحكام و جنايز در كتب فقه مذكور هستند كسي كه بخواهد 
بدون اين كه نيازي به وصيت و توزيع آن باشد؛ و از طرفي به فضل الهي احكام و جنايز 

 يرد.  گ ميا سنت انجام در مناطق ما مطابق ب
 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه وسلم، و باهللا التوفيق

 )290، 16/289( فتاوي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ] وجوب تنفيذ وصيت 4[

مـا فرزنـدان را   ، پدرم يك سال قبل از مرگش سخت بيمار شد و زمين گير شـد  س:
ه يك چهارم مالش وصيت نمود؛ ايـن وصـيت   نزدش رفتيم در حضور ما ب، احضار نمود
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بعد از گذشت ، نامه را در حضور شهود كتباً نوشت. اهللا تعالي پدرم را از بيماري شفا داد
يك سال پدرم به طور ناگهاني وفات نمود و فرصت وصـيت پيـدا نكـرد. وصـيت نامـه      

آيـا  ، ارنـد قبلي گم شده است؛ اما شهود در حيات هستند و متن وصيت نامه را به يـاد د 
 اجراي وصيت نامه بر ما الزم است؟

اگر از نظر شرعي وصيت پدر شما به اثبات برسد؛ و در زمان حيـات خـودش از    ج:
تنفيذ وصيت پدر بر فرزندان واجب است؛ البته قبل از اجراي ، اين وصيت رجوع ننموده
 ديوني كه بر عهده ميت است پرداخت شود.، وصيت نامه و تقسيم تركه

 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه وسلم،  التوفيقو باهللا
 )263، 16/262( فتاوي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ] كيفيت تعيين وصي5[

اگر بخواهم در حال حياتم به يك سوم مالم وصيت كنم كـه يكـي از فرزنـدانم     س:
يت در حضـور  بعد از مرگم آن را تنفيذ كند؛ آيا وصيت شفاهي كافي است يا بايـد وصـ  

آيا وصيت نامه به اسم فرزند بزرگ باشـد يـا كـوچكتر و يـا فرزنـد      ، قاضي دادگاه باشد
 يا جمعي از آنان؟  ، وسطي
بهتر آن است كه مسلمان وصيت خود را در حضور قاضي دادگاه بنويسـد؛ يـا از    ج:

يكي از دانشجويان علوم شرعي كه فردي معتمد و يا سرشناس است كه خط و كتـابتش  
رد اعتماد باشد؛ بخواهد وصيت نامه ي او را بنويسد تا وصيت نامه مطـابق بـا قواعـد    مو

شرعي اجرا شود؛ وصيت نامه را بايد به دست فردي امانت دار و اهـل خيـر سـپرد كـه     
 توان اجراي آن را بر فرزندان پسر و دختر ميت داشته باشد.

 ه وسلموصلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحب، و باهللا التوفيق
 ) 16/266( فتاوي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 ] فلسفه منع وصيت براي وارثان 6[

 چرا دين اسالم از وصيت كردن براي وارث منع نموده است؟ س:



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1726 
  

دين اسالم از وصيت كردن براي وارث منع كرده است؛ زيرا اين كار تعدي از  ج:
ركدام از وارثان را معين و مشخص حدود و قوانين الهي است؛ زيرا اهللا تعالي سهم ه

﴿ نموده است؛ اهللا تعالي در اين مورد فرموده است:            

                           

                              

    ﴾ :۱۴ – ۱۳[النساء[  

او را داخـل بهشـت   ، و هركه از اهللا و رسولش اطاعت كند، اينها مقررات الهي است«
ه اند و ايـن همـان   د كه از پاي درختانش نهرها جاري است كه در آن جاودانكن ميهايي 

كاميابي بزرگ است. و هر كه از اهللا و رسول او را نافرمـاني كنـد و از حـدود او تجـاوز     
وي را به آتشي درآورد كه همواره در آن بمانـد و بـراي او عـذاب خفّـت بـاري      ، نمايد

 .»خواهد بود
چنانچـه شـخص دو وارث داشـته    ، يمده مياين مسئله را توضيح ، در قالب يك مثال

ميراث دختر بعنوان سهم االرث نصف ما تـرك پـدر   ، يك دختر و يك خواهر تني، دباش
چنانچه پدر براي دخترش يك ، درس ميباقيمانده ميراث به عنوان عصبه به خواهر ، است

سوم مالش را وصيت نمايد. در مجموع دختر صاحب دو سـهم خواهـد شـد و خـواهر     
از حدود و قوانيني است كه اهللا تعالي  اين كار به منزله تعدي و تجاوز، صاحب يك سوم

 نارل فرموده است.
د و فقط دوپسر از خود بر جـاي گذاشـته   كن ميبه مثالي ديگر توجه كنيد: پدر فوت  

ود چنانچه پدر براي يكي از ش مياست؛ ميراث پدر بين آن دو به صورت مساوي تقسيم 
يك پسر دو سوم مال را  آن دو يك سوم مالش را وصيت كند ؛ نتيجه اين خواهد شد كه

و اين يعني تجاوز و ، ردب ميرد و ديگري كه براي او وصيت نشده است يك سوم را ب مي
ي الهي كه حرام است ؛ زيرا اگـر وصـيت بـراي وارث جـايز     ها آنتعدي از قوانين و فرم

دسـت آويـزي   ، مشخص نمودن سهم وارثان بي معني خواهـد شـد. ايـن تجـويز    ، باشد
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دند و هركس به هـر ميـزان   دا ميكه قوانين ميراث را بازيچه قرار ، ردمخواهد شد براي م
كه بخواهد مي تواند سهم يكي از وارثان را بيشتر نمايد و هر كس را كه بخواهـد سـهم   

 ميراث او را ناقص مي نمايد.
 )2/558( فتاوي نور علي الدرب –شيخ ابن عثيمين 

 ] حكم تعيين مقدار وصيت به يك سوم 7[

 وصيت به بيشتر از يك سوم مال جايز نيست؟  چرا  س:

زيرا حق وارثان متعلّق به ما ترك ميت است؛ چنانچه وصيت به بيشتر از يك  ج:
بر همين اساس وقتي كه سعد بن ابي وقاص ، دش ميود حق وارثان ضايع ب ميسوم جايز 

 يضره هعنْه از رسول اهللا صلَّى  اللـَّ سلَّم اجازه خواست تا نصف مالش را علَيه وآله و اللـَّ
ه پيامبر صلَّى، وصيت نمايد هسعد رضي ، اجازه ندادوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ عنْه اجازه  اللـَّ

هپيامبر صلَّى ، خواست تا يك سوم مالش را وصيت كند علَيه وآله وسلَّم اجازه داد و  اللـَّ

ونَ  الثُّلُثُ [ فرمود: فُ ةً يتكفَّ الَ مْ عَ هُ رَ ذَ نْ أنْ تَ تَكَ أغنِيَاءَ خريٌ مِ ثَ رَ رْ وَ ذَ . إنَّكَ أَنْ تَ ثريٌ والثُّلُثُ كَ

[ اگر تو در حالي كه يك سوم زياد است ؛ ، اني يك سوم را وصيت نماييتو مي« النَّاسَ

در حالي را  ها آنورثه خود را در حالي وداع نمايي كه اغنيا باشند بهتر از آن است كه 
ترك نمايي كه فقير و بينوا باشند و بر اثر فقر و بينوايي به سوي مردم دست دراز نموده 

  )1280F1(»ؤال كنندو س
هرسول اهللا صلَّى  حكمت منع وصـيت بـه   ، در اين حديث مباركوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

سوم بيشتر وصـيت   بيشتر از يك سوم مال را بيان فرموده است؛ چنانچه اگر ميت از يك
 اشكالي در اين كار نيست.، نمود و وارثان اجازه دادند

 )2/559( فتاوي نور علي الدرب –شيخ ابن عثيمين 

 ] حكم اخراج يك سوم از ما ترك ميت بدون آن كه وصيت كرده باشد8[

                                                            
 )1628) و مسلم  (5659، 5354، 4409، 3936، 2744، 2742، 1295بخاري  ( -1
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انيم يك سوم مالش را خارج تو ميآيا ، پدرم وفات نموده و وصيت ننموده است س:
 ا صدقه دهيم؟كنيم و آن ر

خارج كردن يك سوم مال بر شما الزم نيست؛ چنانچـه ورثـه   ، طبق اظهارات شما ج:
خودشان چيزي از ما ترك ميت را بعنوان صدقه خارج كنند و يـا تبـرع ديگـري داشـته     

 كار خوبي كرده اند.  ، باشند
 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه وسلم، و باهللا التوفيق

 )16/285( ايمي مباحث علمي و افتافتاوي انجمن د

 ] جواز وصيت براي فرزندان پسري كه در حيات پدرش فوت نموده است 9[

منع متـوفي از ميـراث   ، حكم شرع در مورد كسي كه در حيات پدرش وفات كند س:
پدر با وجود اينكه متوفي فرزندان خردسال و نيازمند داشته باشد چيست؟ آيا بـا وجـود   

 ان چيزي از ما ترك را به آنان اختصاص داد؟  تو مين  عدم رضايت ديگرا
كمتر از يك سوم ما تـركش  ، د و داراي اوالد استكن ميكسي كه فرزندش وفات  ج:

را وصيت كند هرچند كه عمو هاي آن فرزندان موافق نباشند؛ زيرا هر شخصـي در يـك   
ش در حيـات  چنانچه شخصي پسـر ، سوم مالش اختيار دارد كه آن را وصيت كند يا خير
متـوفي)  ( اند ميراث پدرتو ميرند ب ميپدر وفات نمود و فرزنداني داشت كه از و ميراث 

چنانچـه  ، را در صورتي كه يك سوم و يا كمتر باشد براي نوه هاي خودش وصيت كنـد 
البتـه اگـر عموهـاي آن فرزنـدان از      گيرد نميوصيت ننمود مورد مواخذه و مالمت قرار 

 آنان بخشيدند كار پسنديده اي انجام داده اند.طرف خودشان چيري به 
 )3/55( فتاوي إسالمية –شيخ ابن جبرين 



 

 

 

 

 :فصل دوم
 ميراث



 

 رند ب مي] كسي كه با شرك از دنيا برود وارثان از او ارث ن10[

.. امـا  .يرد وگ مياند روزه خو مينماز ، دده ميشخصي تمام اركان اسالم را انجام  س:
مي جويد و از آنان نصرت و ياري مي طلبـد و معتقـد اسـت اوليـا بـر      او به اوليا توسل 

لطفاً بفرمايد آيا فرزندان موحد ايشـان از پدرشـان   ، جلب منافع و دفع ضرر قدرت دارند
 رند يا خير؟  ب ميارث 

د اما از كن مييرد و تمام اركان اسالم را عمل گ مياند روزه خو ميكسي كه نماز  ج:
با وجود اين كه او را ، دكن ميئكه و امثال آن طلب فرياد و استغاثه مردگان و غائبان و مال

نصيحت نموده و به او گوشزد نمايند باز هم بر عقيده و عملش اصرار ورزد و با اين 
نماز ، با شرك از دنيا رفته است و مسلمان نيست؛ و بنابراين غسل ندارد، حال بميرد

وارثان موحدش اعم از ، مانان دفن نشوددر قبرستان مسل، جنازه بر او اقامه نشود
رند؛ زيرا از نظر دين و اعتقاد با هم ب مي.. از او ارث ن.عموها و، پدر و مادر، فرزندان

هتضاد دارند؛ بدليل فرموده رسول اهللا صلَّى  ثُ « :علَيه وآله وسلَّم اللـَّ رِ ـالَ يَ لِمُ الْ سْ مُ

ـ الَ الْ افِرَ وَ ـكَ افِرُ الْ لِمَ ـالْ كَ سْ   )1281F1(»مُ

 رد.]ب مي[مسلمان از كافر و كافر از مسلمان ارث ن
 ) 3/51( انجمن دائم كتاب فتاوي اسالمية

 ] مخالفت با شرع در تقسيم ارث حرام است 11[

خانمي مي پرسد: برادرم وفات نموده است و هشتاد هزار ريال نـزد مـن امانـت     س:
دو فرزندش نزد مـن آمدنـد و مبلـغ    ، برادرم داراي پسري و دختري است، گذاشته است

گفتم: برادرم اين مبلغ را به من هديه داده است و به صورت امانـت  ، مذكور را خواستند
نزد من نگذاشته اسـت؛ بعـد از مـدتي از پروردگـار ترسـيدم و ايـن مبلـغ را بـه آن دو         

ل برگرداندم؛ ولي كل مبلغ را بين آن دو تقسيم نمودم و بـه هـر كـدام چهـل هـزار ريـا      
به من جواب داد كه به خاطر اين كار ، تحويل دادم؛ از يكي از علما در اين مورد پرسيدم

 اكنون بايد چكار كنم؟ ، آيا فتواي ايشان صحيح است، گناهكار هستيد
                                                            

 )4140) مسلم  (6764بخاري  ( -1
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 .ديددا مياوالً: شما مرتكب اشتباه شده ايد؛ بايد امانت را به صاحبان آن تحويل  ج:
بين پسر و دختر كاري ناجايز اسـت؛ زيـرا اهللا   دوم: تقسيم ميراث به صورت مساوي 

 تعالي چنين دستوري نداده است.

﴿ :رمايدف مياهللا تعالي              ﴾

  ]۱۱[النساء: 
سهم د سهم پسر [در ميراث] چون كن مياهللا تعالي شما را درباره فرزندانتان سفارش «

 .»دو دختر است
سهم پسران دو برابر سهم دختران است. تقسـيم  ، زماني كه وارثان پسر و دختر باشند

ميراث به صورت مساوي جايز نيست. اكنون شما بايد سهم پسر را كامل بدهيد و مبلغي 
اگـر  ، باز پس گيريد و به برادر ايشان تحويل دهيـد ، را كه به دختر متوفي اضافه داده ايد

انيد اين كار را انجام دهيد؛ شما باقيمانده سهم برادر را به ايشان بدهكار هسـتيد و  وت مين
 بايد آن را پرداخت نماييد.  

 )908، 907( فتاوي المرأة المسلمة ص –شيخ فوزان 

 ] هشدار در مورد محروم كردن دختران از ارث 12[

آنان از سهم االرث  ند تا شوهركن ميبعضي از افراد دخترانشان را از ارث محروم  س:
 آنان چيزي بدست نياورند؛ آيا اين كار جايز است؟  

پروردگار سهم االرث وراث را در قرآن ذكر نموده است؛ از جمله ي آنان  ج:
دختران هستند. اهللا تعالي امر نموده است كه سهم هر كدام از آنان بايد پرداخت شود. در 

﴿ :تپايان اولين بخش از آيات ميراث فرموده اس          

                           

                              

    ﴾ :۱۴ – ۱۳[النساء[ 
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او را داخـل بهشـت   ، و هركه از اهللا و رسولش اطاعت كند، اينها مقررات الهي است«

د كه از پاي درختانش نهرها جاري است كه در آن جاودانه اند و ايـن همـان   كن ميهايي 
، از حدود او تجاوز نمايد كاميابي بزرگ است. و هر كه اهللا و رسول او را نافرماني كند و

وي را به آتشي درآورد كه همواره در آن بماند و براي او عـذاب خفّـت بـاري خواهـد     
 .»بود

﴿ :اهللا تعالي در آخر سوره فرموده                 

 ﴾ :د تا گمراه نشويد و اهللا كن ميتعيين اهللا تعالي احكام را براي شما « ]۱۷۶[النساء

 . »به همه چيز داناست
بنابراين اگر كسي دختر يا هركدام از وارثان را از ارث محروم نمايد و بدون رضايت 
آنان سهمشان پرداخت نشود قطعاً از فرمـان اهللا و رسـول سـرپيچي كـرده انـد ؛ چنـين       

تار هواي نفس و تعصـب جاهالنـه   ند گرفكن ميافرادي كه ظالمانه حق ديگران را پايمال 
شده اند ؛ اين افراد اگر از كار خود دست بردار نشوند و توبه نكنند و حق را به صاحبان 

 .وندش ميحق بر نگردانند گرفتار عذاب الهي 
 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه وسلم، و باهللا التوفيق

 ) 494، 16/493( فتاوي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 رند ب ميجزو ذوي االرحام هستند و ميراث ن، ] فرزندان دختر13[

خواهر بزرگ پـدري مـا فـوت نمـوده     ، خانواده ما متشكل از هفت خواهر است س:
رنـد؟  ب مـي است و داراي هشت فرزند است؛ آيا فرزندان خواهر متوفي از پـدرمان ارث  

تـا حـدودي ايـن موضـوع     ، و خواهرمان فوت نموده اسـت ، زيرا پدرم هنوز زنده است
 باعث اختالف شده است. لطفاً در اين مورد توضيح دهيد؟  

رند؛ تا زماني كه اصـحاب  ب ميفرزندان دختر جزو ذوي االرحام هستند و ميراث ن ج:
ذوي االرحام حقي در ميراث ندارند؛ ميـراث پـدر شـما    ، فروض يا عصبه موجود هستند
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البـاقي سـهم عصـبه    ، سهم دختران ايشان استثلثان) ( ود: دو سومش مياين گونه تقسيم 
 يرد.گ مياست؛ چنانچه عصبه اي در كار نباشد؛ باقيمانده دوباره به دختران تعلق 

 )910، 909( فتاوي المرأة المسلمة –شيخ فوزان 

 رند.ب مي] از برادران تني فقط پسران ارث 14[

امـا  ، اشـته اسـت  شخصي از دنيا رفته است؛ زن و فرزنداني از خود برجـاي نگذ  س:
برادري داشته كه او قبالً وفات نموده است و فرزنداني از خود باقي گذاشـته اسـت؛ آيـا    

 رند؟  ب مياز ايشان ارث ، فرزندان برادر ايشان
به اجماع مسلمانان تمام ارث ايشان به فرزنـدان پسـر بـرادر    ، طبق اظهارات سائل ج:

 .گيرد ميند و چيزي به فرزندان دختر تعلق رس ميمتوفايش 

هبدليل گفتار رسول اهللا صلَّى  ـ« :علَيه وآله وسلَّم كه فرموده است اللـَّ وا الْ قُ حِ

ـ رٍ الْ كَ لٍ ذَ جُ ىلَ رَ َوْ وَ ألِ هُ يَ فَ قِ امَ بَ ا فَ لِهَ ائِضَ بِأَهْ رَ [سهميه هاي معين شده ي ارث را به  )1282F1(»فَ

 ين خويشاوند مرد بدهيد.]بدهيد. و باقيمانده آن را به نزديك تر ها آنصاحبان 
نه از اهل فروض هستند و نه از عصـبه؛ و بـه اجمـاع    ، بايد دانست كه دختران برادر

 اهل علم از ذوي االرحام هستند.  
 ) 3/56( فتاوي اسالمية -شيخ ابن باز 

 ] حكم تقسيم دارائي قبل از وفات 15[

ك دختـر دارم؛  وضع ماليم خوب است فقـط يـ   -وهللا الحمد -بنده متأهل هستم  س:
دختـرم وضـع مـاليش خـوب اسـت و از مـن       ، يك برادر و يك خواهر پدري نيـز دارم 

اهد كه تمام سرمايه ام را به اسم برادرم ثبت كنم: خواهرم نيـز همـين خواسـته را    خو مي
دارد؛ بايد عرض نمايم كه بنده همسر ديگري نيز دارم كه از او فرزنـد نـدارم و دختـر و    

من دوست نـدارنم در حـق او ظلـم كـنم: و از     ، او دل خوشي ندارندبرادر و خواهرم از 

                                                            
 )4141) مسلم  (6732بخاري  ( -1
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طرفي از آن بيم دارم كه اگر ثروتم را به اسم برادرم سند كنم بنده و همسـرم را از منـزل   
 لطفاً مرا راهنمايي كنيد كه بهترين كار چيست؟  ، اخراج كند

نكنيد؛ بلكـه   بهترين كار اين است كه شما مال و ثروت خود را به اسم كسي ثبت ج:
كه چـه چيـزي   ، آن را در اختيار خودتان بگذاريد؛ زيرا شما از آينده ي خود خبر نداريد

وارثـان شـما هركـدام    ، د. اهللا تعالي هر وقت موت را براي شما مقدر كندآي ميبر سرتان 
وند. از طرفي شما چگونـه ميـراث خـود را در زمـان     ش ميسهم شرعي خويش را مالك 

يد؛ در حالي كه شـما از آينـده خبـر نداريـد و ممكـن اسـت       كن مي حيات خويش تقسيم
وارثان شما قبل از شما فوت كنند و شما از آنان ارث ببريد؟ خالصه اين كه ما بـه شـما   

يم كه مال و سرمايه خود را براي خودت نگهداري و آن را براي كسي ثبـت  كن ميتوصيه 
تفاده كن. به هر طريق كه اهللا تعالي و مطابق شريعت الهي از مالت براي خودت اس، نكني

 رند.  ب ميديگران از او به ارث ، براي شما مقدر كند و هركدام از شما كه زودتر وفات كند
 )560، 2/559( فتاوي نور علي الدرب –شيخ ابن عثيمين 

 ود ش مي] رضاع سبب ارث ن16[

اسـت كـه از   به او كسـي  ، نزديك ترين فرد، خانمي وفات نموده و وارثي ندارد س:
يعني: اين خانم فقط داراي فرزندي رضاعي است؛ ، پستان خود به او شير خوارانده است

رد يا اين كه ارث اين خـانم بـه بيـت المـال     ب ميآيا فرزند از مادر رضاعي خويش ارث 
 ود؟  ش ميبرگردانده 

قرابت -1 :اند از اسباب ارث باشد؛ زيرا اسباب ارث سه تا هستندتو ميرضاعت ن ج:
 والء   -3زوجيت  -2

نفقـه اي   رد و حق واليت و سرپرستي هم ندارد وب ميبنابراين برادر رضاعي ميراث ن
هم بر او واجب نيست كه مثالً بايد نفقه ي مادر رضاعي يا خـواهر رضـاعي بـر او الزم    

مانند: فرزند نسبي و يا برادر نسبي حقوقي كه بر خويشاوند رضـاعي الزم اسـت.   ، باشد
ـ  مـي اكرام و احترام دارد؛ فرزند رضاعي از پدر و مادر رضاعي ميـراث ن فقط جنبه  رد و ب
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ـ  مـي بايد گفت: اين فرزند از ايشان ميـراث ن ، آنچه در سؤال مطرح شده است رد؛ بلكـه  ب
 ود.  ش ميميراث اين خانم به بيت المال مسلمين سپرده 

 ) 2/560( فتاوي نور علي الدرب –شيخ ابن عثيمين 

 رد؟ ب ميطلقه اي كه شوهرش وفات كرده ارث ] آيا خانم م17[

د آيـا همسـر   كن ميد و ناگهان خود شوهر وفات ده ميمردي همسرش را طالق  س:
با اين احتمال كه همسر در زمان عده است يا اين كه عـده  ، ردب ميمطلقه اش از او ارث 
 اش تمام شده است؟

 تفصيل اين مسئله به شرح زير است: ج:
حكم ايشان مانند حكم ، حال گذراندن عده و طالق رجعي استدر ، اگر زن مطلقه

وارد عده ي ، و از عده ي طالق، زوجه اي است كه هيچ طالقي بر او واقع نشده است
، طالق دهد، ود؛ طالق رجعي اين است كه شوهرش او را بعد از دخولش ميوفات 

باشد؛ در  يعني خلع نباشد) و طالق اول يا دوم( بدون دريافت عوضي از همسرش

﴿ رمايد:ف ميرد؛ بدليل گفته الهي كه ب ميهمسر ارث ، صورت مرگ شوهر    

                                  

                               

         ﴾ :۲۲۸[البقرة[  

، و اگر به اهللا و روز قيامت ايمان دارنـد ، و زنان طالق داده تا سه پاكي منتظر بمانند«
و شوهرانشـان اگـر سـر    ، رحمهايشان آفريده پنهان دارندجايز نيست آنچه اهللا تعالي در 

و بـراي ايـن زنـان بـه طـور      ، مـدت) سـزاوارترند  ( به باز آوردشان در اين، آشتي دارند
  »از تكاليف) بر عهده شان است( حقوقي) است همپاي آنچه( شايسته

﴿ رمايد:ف ميگفتار الهي كه                
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            ﴾ :۱[الطالق[ 

پـاك شـدن از   ( را بـه وقـت عـده شـان     هـا  آن، چون زنان را طالق دهيد !اي پيامبر«
 را هـا  آنپروردگارتـان بترسـيد.   ، و حساب عده را نگهداريد و از اهللا، حيض)طالق دهيد

، هم) از خانه هايشان بيرون نروند ها آن( يرون نكنيد ودر دوران عده) از خانه هايشان ب(
و هر كس از ، مگر آنكه مرتكب كار زشت آشكاري شده باشند و اينها حدود الهي است

، ني شـايد اهللا پـس از آن  دا ميحدود الهي پا فراتر نهد قطعاً به خود ستم كرده است. تو ن
ده است كه در زمان عده در منـزل  امر نمو، امري پديد آورد.پروردگار به زوجه ي مطلقه

 .»شوهرش بماند

 ﴿ :فرموده              ﴾ :۱[الطالق[ 

امري پديد آورد. يعني مرد به زنش رجـوع  ، پروردگار پس از آن، ني شايددا ميتو ن«
 .»كند

مـوده اسـت در حـال    اما اگر زن مطلقه اي كه شـوهرش بـه طـور ناگهـاني وفـات ن     
گذراندن عده از طالق بائن است؛ مثالً شوهر طالق سوم را بر او واقع نمـوده اسـت؛ يـا    

در ايـن صـورت زن از شـوهر ارث     –است و عده ي طـالق نيسـت   ، عده عده ي فسخ
اما در يك حالـت بـا وجـود     .ودش ميرد و عده اش از عده طالق وارد عده وفات نب مين

رد و آن در صـورتي اسـت كـه شـوهر در     ب ميباز هم زن ارث  بائن است، اين كه طالق
مرض وفات همسرش را طالق دهد؛ زيرا در اين صورت شوهر متهم است كه به منظور 
محروم كردن همسرش از ارث او را طالق داده است. بنابراين با وجود طـالق بـائن بـاز    

كه شوهر نكـرده اسـت؛   اما تا زماني ، عده زن تمام شده باشد هرچندرد ب ميهم زن ارث 
 رد.ب ميديگر ميراث ن، اگر زن پس از پايان عده با فردي ديگر ازدواج نمود

 ) 2/820( فتاوي شيخ ابن عثيمين

 ] قبل از تقسيم ميراث بايد ديون ميت پرداخته شود 18[



   

 1737 باب سيزدهم: وصيت و ارث
 

يكي از خويشاوندان بنده فوت نموده ميراث او بين من و دخترش و دو خانمش  س:
بقيـه وارثـان حاضـر    ، مدت كوتاهي معلوم شد متوفي مقروض استپس از ، تقسيم شد

بنـده  ، نيستند آنچه را به عنوان ارث تصاحب نموده اند به طلبكاران متـوفي بـر گرداننـد   
احساس مسئوليت نمودم و خود را در پيشگاه اهللا تعالي مسئول دانستم وتصميم گرفتم با 

با يد عـرض نمـايم   ، را پرداخت كنمآنچه كه سهم بنده شده تجارت كنم و ديون متوفي 
 لطفاً بفرمايد بنده چكار كنم؟ ، كه ديون متوفي بيشتر از مبلغي است كه سهم بنده است

وارثان متوفي حق ندارند چيزي از ماترك او را بين خود تقسيم نمايند؛ مگر بعد  ج:
يراث از استيفاي طلبكاران طلب خود را از مال متوفي: زيرا اهللا تعالي در بحث م

 ﴿ :رمايدف مي          ﴾ :پس از عمل به وصيت يا « ]۱۱[النساء

 .»پرداختن بدهي
، حقي در مال متوفي ندارند؛ مگر بعد از پرداخت ديون. چنانچـه ورثـه  ، بنابراين ورثه

عـد مطلـع شـدند    از ديون متوفي بي اطالع بودند و ميراث را بين خود تقسيم نمودند و ب
كه متوفي مديون است؛ بر تمام ورثه واجب است كه تمام سهام خـود را بـر گردانـده و    
دين ميت را پرداخت نمايند. چنانچه يكي از آنـان از رد كـردن سـهمش امتنـاع ورزيـد؛      
گناهكار است و در حق متوفّي و طلبكار هر دو ظلم نموده اسـت. چنانچـه شـما سـهم     

اين ، در تجارت بكار بسته ايد تا ديون متوفي را پرداخت نمايي خود را از ماترك متوفي
اما در هر حـال شـما   ، از اين رو اميد وارم گناهي بر شما نباشد، نظر شما اجتهادي است

موظف هستيد از اصل سرمايه و سود خود ديون متوفي را پرداخت كني. اما بايـد بـداني   
زيرا شما حق نداريد كه در مـالي دخـل   كه شما در اصل مر تكب كار ناجايزي شده ايد؛ 

اما چون ايـن  ، و تصرف نماييد كه متعلق به شما نيست؛ بلكه متعلق به طلب كاران است
 عمل از شما به صورت اجتهادي سرزده است. اميدوارم گناهكار نشويد.

 ) 2/49( فتاوي اسالمية –شيخ ابن عثيمين 

 شود قبل از تقسيم ميراث جدا ، ] نفقه ي حج واجب19[
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پدرش و بـرادران و  ، خانمي وفات نموده است و وارثان او عبارتند: از همسرش س:
خواهرانش و دختري كه جلو تر وفات كرده است. مقداري پول از اين خانم به جا مانده 

اهند هر كدام سهم خود را بدانند؛ اين خانم متوفي حج فرضي را در خو مي.. و رثه .است
، ه است؛ بعضي از وارثان دوست دارند قبل از تقسـيم ميـراث  زمان حيات خود ادا ننمود

اهند ابتـدا  خو ميو بعضي از ورثه ، شخصي فريضه ي حج را از ماترك متوفي انجام دهد
 سهم آنان مشخص شود و اكنون از شما استفتا نموده ايم و منتظر جواب هستيم؟

مـان حيـاتش حـج    چنانچه بر اين خـانم متـوفي در ز  ، با توجه به اظهارات سائل ج:
د از كنـ  ميواجب بوده است بايد قبل از تقسيم ميراث مقداري كه براي اداي حج كفايت 

ماترك متوفي جدا شود و به كسي تحويل دهند تا به جاي متوفي حج را ادا كند؛ اما اگر 
نيست. پس از رسـيدگي بـه ايـن    ، اين خانم فقير بوده است حج و عمره اي بر او فرض

بعـد از آن اگـر وصـيتي    ، ودشـ  ميدهكار هستند بدهي ايشان پرداخت موضوع چنانچه ب
 ود.  ش ميود آنچه باقي بماند بين ورثه تقسيم ش ميوصيت شرعي او اجرا ، داشته است

الباقي سـهم  ، يردگ مينصف ميراث به زوج تعلق ، ودش ميصورت مسئله از دو شروع 
از ميـراث بـه آنـان تعلـق      وند و چيـزي شـ  مـي برادران ساقط ، پدر است و با وجود پدر

زيـرا شـرط ميـراث    ، ردب مياما دختر ايشان كه قبالً وفات نموده است ميراث ن، گيرد نمي
يعنـي وارثـاني از متـوفي ارث    ، اين است كه تحقق وجـود وارث هنگـام مـوت مـورث    

رند كه هنگام مرگ متوفي در قيد حيات باشند و مانعي ديگر هم موجود نباشـد كـه   ب مي
 نموده است. ئله دختر قبل از مادر فوتدر اين مس

 )3/49( كتاب: فتاواي اسالمية –انجمن دائم

 ودش ميه بر او الزم رد و عدب مي] همسر به مجرد عقد از شوهر ميراث 20[

بعـد از عقـد و   ، خواهر ي دارم چهارده ساله كه با پسر عمويش عقد شده اسـت  س:
واهرم واجـب اسـت يـا خيـر؟ آيـا از      قبل از دخول شوهرش وفات نموده؛ آيا عده بر خ

رد يا خير؟ بايد عرض نمايم كه به طـور قطـع فقـط عقـد صـورت      ب ميشوهرش ميراث 
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گرفته و زفاف صورت نگرفته است و از طرف شوهر چيزي از قبيل زيور آالت و اشياي 
 ديگر به او تقديم نشده است؟  

بر زن هـم  ، بميرد، چنانچه مردي بعد از عقد و قبل از دخول و زفاف با همسرش ج:
 رد.ب ميود و هم از شوهرش ميراث ش ميعده الزم 

﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي                      

    ﴾ :۲۳۴[البقرة[  

) بايد چهار ماه ها آن( ذارندگ ميجاي و كساني از شما كه مي ميرند و همسراني به «
 .»و ده روز عده نگهدارند

اهللا تعالي در اين آيه بين اين مدخول بها و غير مدخول بها فرقي قايل نشده اسـت؛ و  
ذارنـد.  گ مـي نـد و همسـراني بـه جـاي     كن مـي به صورت مطلق فرموده كساني كه وفات 

 ود.  ش مي بنابراين آيه شامل مدخول بها و غير مدخول بها هردو

هرسول اهللا صلَّى  يِّتٍ «رمايد: ف ميدر حديثي وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ ىلَ مَ أَةٌ عَ رَ ِدُّ امْ الَ حتَ

؛ فَ  جٍ وْ ىلَ زَ ثٍ أيام إِالَّ عَ قَ ثَالَ ا ها آنفَوْ ً رشْ عَ رٍ وَ هُ ةَ أَشْ عَ بَ يْهِ أَرْ لَ ِدُّ عَ   )1283F1(»حتَ

، روز سوگواري نكند مگر بـراي شـوهرش   [هيچ زني براي هيچ مرده اي بيش از سه
 اند چهار ماه و ده روز به سوگ بنشيند.]  تو ميكه در آن صورت 

هرسول اهللا صلَّى  علَيه وآله وسلَّم بين مدخول بها و غير مـدخول بهـا فـرق بيـان      اللـَّ
 ننمودند.

  ﴿ :رمايدف مياهللا تعالي                    

                              

                           

                                                            
) با الفـاظ نزديـك بـه    1491) و مسلم  (5345، 5341، 5335، 5334، 1281،1282، 1280، 313بخاري  ( -1

 اين
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                   ﴾ :و نيمي از ميراث « ]۱۲[النساء

پس از عمل به ، ها آنزنانتان از آن شماست اگر فرزندي داشته باشند يك چهارم ميراث 
وصيت يا پرداخت بدهي كه داشته اند از آن شماست و اگر شما فرزندي نداشته باشيد 

رزندي داشته باشيد يك هشتم ميراثتان پس از عمل به وصيت و يك چهارم و اگر ف
 .»زنان) است( پرداخت وامي كه داريد از آن

در اين آيات بين زوجه ي مدخول بها و غير مدخول بها فرقي بيان نشده است. 
د كه تمام همسران اعم از مدخول بها و غير كن ميبنابراين سياق آيه داللت بر اين 

قتل و يا اختالف ، رند؛ مگر اينكه يكي از موانع ارث مانند: بردگيب ميمدخول بها ارث 
(دين پيش بيايد

1284F

1(. 
 )1/160( كتاب الدعوة –شيخ ابن باز 

                                                            
 سالم خارج شود.يعني: مرتد و از دين ا -1



 

 

 

 

 :باب چهاردهم
 [نكاح]



 

 

 

 :فصل اول
 نكاح



 

 ] حكم ازدواج 1[

ــر    س: ــك همس ــدگي ي ــأمين مخــارج زن ــوان ت ــه ت ــا كســي ك ــه و ، آي ــم از نفق اع
ــوا ــز برخــوردار اســت مســكن را دارد و از ت ــي، ن جنســي الزم ني ــار  تو م ــا اختي ــد ب ان

د كنـ  مـي خود از ازدواج صرفنظر كنـد؟ زيـرا دوسـتي دارم بـا همـين شـرايط كـه فكـر         
چرا ازدواج كند تا مجبور شـود فرزنـداني را از خـود بجـاي بگـذارد كـه در ايـن دنيـا         

بـاال  يـرد كـه سـنش    گ مـي گـاهي هـم بهانـه    ، عذاب بكشند و مشكالت را تحمل كننـد 
 است. با توجه به اين كه مادرش دوست دارد پسرش ازدواج كند.

ازدواج از ديــدگاه اســـالم امـــري پســـنديده اســـت كـــه از طريـــق آن امـــت   ج:
ـه محمدصلَّى  لَّم زيـاد      اللـَّ سـو ه آلـو ه لَيـپيـامبر  ود. در اسـالم بـه تكثيـر امـت     شـ  مـي ع

ه صلَّى لَّم تشـ   اللـَّ سـو هآلو هلَيحكـم  ، ويق شـده اسـت. بـا توجـه بـه موقعيـت افـراد       ع
در صـورتي  ، ازدواج متفاوت اسـت. كسـي كـه مـي ترسـد مبـادا مرتكـب حـرام شـود         

ازدواج بـرايش واجـب اسـت. چـرا كـه اختيـار عفـت و        ، كه تـوان آن را داشـته باشـد   
ــين شــرايطي ازدواج مقــدم   پاكــدامني واجــب اســت و مســيرش ازدواج اســت. در چن

 بر حج است.
د و خـود را  كنـ  مـي شخص بـر خـودش اطمينـان دارد كـه شـهوتش را كنتـرل        اگر 

ازدواج در چنـين شـرايطي مسـتحب اسـت. بنـا بـه آنچـه كـه         ، دكنـ  مـي به گناه آلوده ن
د دوسـت شـما بـه يـاري اهللا تعـالي      ايـ  كـرده ذكر شد و آن گونه كـه در سـؤال مطـرح    

در كنــار هــم بــا  بــه ازدواج اقــدام كنــد و بــراي خــود همســري نيكوكــار برگزينــد تــا
عفــت و پاكــدامني زنــدگي كننــد و از محاســن و خوبيهــاي زنــدگي زناشــويي و اجــر 

 عظيم آن بهره مند گردند.
ــذَّب       ــدانش مع ــه فرزن ــرس ك ــن ت ــرك ازدواج از اي ــر ت ــي ب ــان مبن ــتدالل ايش اس

ــد شــد ــه هــيچ مســلماني حــق   ، خواهن اســتداللي بيجــا و ســخني نســنجيده اســت ك
 ت و افكار پوچ باشد.ندارد اين گونه دچار توهما

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفيق
 )8، 18/9( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا
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 مجرد چكار كند؟ انسان] 2[

بايـد عـرض كـنم جـواني     ، در رابطه با موضوع حفاظت چشم از نگاه به نامحرم س:
م. ولـي مشـكلي   كن ميم و به نامحرم نگاه نكن يمهستم بيست ساله كه نگاهم را حفاظت 

كه وجود دارد اين است كه هميشه هنگام خـواب مسـايل شـهواني و جنسـي بـه ذهـنم       
د. براي رفع اين مشكل چكار كنم؟ آيا راه حلي وجـود دارد تـا از وسوسـه    كن ميخطور 

 هاي شيطاني دور باشم؟ با توجه بـه ايـن كـه هميشـه قبـل از خـواب قـرآن را تـالوت        
 م؟كن مي

شما بايد دو كار انجام دهيد: اول: اين كه همواره نگاه خود را از نظر حرام حفظ  ج: 
و همچنين از مطالعه و مشاهده ي مجله ها و فيلم هايي كـه تصـاوير زنـان در آن    ، كنيد

 ود خودداري كنيد.ش مينمايش داده 

﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي                       

                 ﴾ :۳۰[النور[  

به مردان با ايمـان بگـو ديـده فـرو نهنـد و پاكـدامنى ورزنـد كـه ايـن بـراى آنـان            «
 »كنند آگاه است به آنچه مى اهللازيرا  ؛تر است پاكيزه

هوان ازدواج داريد حتماً ازدواج كنيد؛ زيرا رسول اهللا صلَّى دوم: اگر ت علَيه وآله  اللـَّ

مُ «وسلَّم فرموده است:  نْكُ تَطَاعَ مِ نِ اسْ بَابِ مَ َ الشَّ رشَ عْ ا مَ ـيَ ِ الْ بَرصَ ضُّ لِلْ هُ أَغَ إِنَّ ؛ فَ جْ وَّ يَتَزَ لْ ةَ فَ بَاءَ

جِ  رْ فَ نُ لِلْ صَ أَحْ تَطِ ، وَ سْ ْ يَ نْ ملَ مَ اءٌ وَ جَ هُ وِ هُ لَ إِنَّ مِ فَ وْ يْهِ بِالصَّ لَ عَ  )1285F1(»عْ فَ

ــوان ازدواج دارد  « ــه ت ــي ك ــان! كس ــت  ، اي جوان ــرا ازدواج حفاظ ــد؛ زي ازدواج كن
روزه بگيـرد؛  ، اسـت. و كسـي كـه تـوان ازدواج نـدارد      انسـان كننده ي نگـاه و عـورت   

 »زيرا روزه كنترل كننده قدرت جنسي است
 علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم و صلي اهللا ، وباهللا التوفيق

 )18/32( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

                                                            
 )1400) مسلم (5066،5065،1905بخاري ( -1
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 ] حكم استمنا3[

خـود ارضـايي كنـد آيـا حكـم زنـا دارد يـا خيـر؟ حكـم          ، اگر شـخص مجـرد   س:
 استمنا چيست؟

استمنا با نامهاي مختلفي كه دارد از نظر جمهور علما حرام است؛ زيرا اهللا تعالي  ج:

﴿ اوصاف مؤمنين فرموده است:در بيان              

                                 

      ﴾ :۷ – ۵[املؤمنون[  

ــتگارند)(« ــه  رس ــانى ك ــظ  كس ــود را حف ــت خ ــيعفّ ــدكن م ــورد 5( ن ــر در م ) مگ
ــت آورده   ــه دس ــه ب ــى ك ــا كنيزان ــان ي ــان    همسرانش ــر آن ــورت ب ــن ص ــه در اي ــد ك ان

 »متجاوزند) پس هر كه فراتر از اين جويد آنان از حد 6( نكوهشى نيست
از ، شـريفه آمـده اسـت كسـي كـه عـالوه از همسـر شـرعي و كنيـز خـود           ي آيهدر 

 غريزه ي جنسي خويش را ارضا كند از متجاوزين است.  ، قي ديگرطري
بدون ترديد استمنا خارج از اين دو مقوله است. از همين رو علما از اين آيه  بنابراين 

يريم كه خود ارضايي عملي است گ ميپس نتيجه ، حرمت استمنا را استنباط كرده اند
سمي و روحي فراواني دارد تا حرام و از نظر پزشكي ثابت شده است كه ضررهاي ج

بنابراين ، جايي كه برخي از پزشكان در مضرات استمنا كتاب مستقلي تأليف كرده اند
شما سؤال كننده ي محترم خود را از اين كار بر حذر داشته و كامالً ترك كني؛ زيرا اين 

هاي كار از هر نظر بر خالف ظاهر قرآن و در تضاد با دستور آن است و از طرفي ضرر 
زيادي را براي شما به دنبال خواهد داشت. كسي كه شهوت بر او غلبه نموده است 
اولين راه حل ازدواج است. در صورتي كه بنا به داليلي قادر به ازدواج نيست روزه 

هزيرا رسول اهللا صلَّى ، بگيرد بَابِ مَ [ فرموده اند:وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ َ الشَّ رشَ عْ ا مَ نِ يَ



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1746 
  

مُ  نْكُ تَطَاعَ مِ ـاسْ جِ الْ رْ نُ لِلْفَ صَ أَحْ ِ وَ ضُّ لِلْبَرصَ هُ أَغَ إِنَّ ؛ فَ جْ وَّ يَتَزَ لْ ةَ فَ يْهِ ، بَاءَ لَ عَ تَطِعْ فَ سْ ْ يَ نْ ملَ مَ وَ

[ اءٌ جَ هُ وِ هُ لَ إِنَّ مِ فَ وْ (بِالصَّ
1286F

1( 

اي جوانان هر كسي از شما كه توان ازدواج دارد بايد ازدواج كند؛ زيرا ازدواج «
و كسي توان ازدواج دارد روزه بگيرد؛ ، است انسانكننده ي چشم و عورت  حفاظت

 .»دكن ميزيرا روزه شهوت را كنترل 
هرسول اهللا صلَّى   علَيه وآله وسلَّم در اين حديث دو مطلب را متذكر شده است: اللـَّ

 .ازدواج براي كسي كه توانائيش را دارد -1

 .  روزه بگيرند، كساني كه توان ازدواج ندارند -2
بنابراين شما ، دكن ميضعيف  انسانبدليل اين كه روزه راههاي نفوذ شيطان را بر 

وجود خود ، وظيفه داريد خود را مزين به آداب و اخالق شريعت بگردانيد و با ازدواج
حتي اگر شده پول قرض كنيد؛ اما ، را حفاظت كنيد را پاك نگهداشته و عفت خويش

د؛ زيرا كن ميبدانيد كه اهللا تعالي اسباب اداي قرض را برايتان فراهم ازدواج كنيد و يقين 
د و قطعاً اهللا تعالي او را كمك و ده ميازدواج عمل صالحي است كه مسلمان انجام 

هآن گونه كه در حديث آمده كه پيامبرصلَّى ، دكن مينصرت  فرمود: وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

قٌّ عَ [ ةٌ حَ ثَ ـهِ ىلَ ثَالَ :  اللَّ ُمْ هنُ وْ لَّ عَ جَ زَّ وَ ـعَ يدُ الْ رِ ي يُ ذِ اتَبُ الَّ كَ ـمُ اءَ الْ يدُ ، أَدَ رِ ي يُ ذِ النَّاكِحُ الَّ وَ

ـ افَ الْ فَ ـوَ ، عَ بِيلِ الْ دُ يفِ سَ اهِ جَ  )1287F2(]اللَّـهِ مُ

اهد خو ميد: برده اي كه كن ميسه گروه هستند كه اهللا تعالي حتماً آنان را ياري «
اهد خو ميكسي كه ، را فراهم و خود را از اربابش باز خريد كند اسباب آزادي خود

 »مجاهد در راه اهللا.، عفت و پاكي را با ازدواج شرعي حفظ كند
 )130، 129( ص-)26( مجلة البحوث شماره –شيخ ابن باز 

                                                            
 تخريج آن در فتواي سابق گذشت. -1
) ابن حبان  2518) ابن ماجه  (3218نسائي  (» حديث حسن«) و قال:1655) ترمذي  (2/437،251احمد  ( -2

 ) و صححه و وافقه الذهبي2859،2678( 2/217،160) حاكم 4030(
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 رد ؟  دا مياستمنا از نظر شرعي چه حك -2س

ــه هــر طريــق    :2ج ــا دســت و چــه ب ديگــر حــرام اســتمنا و خــود ارضــايي چــه ب
 ي ســوره 7تــا  5از قــرآن آيــات  اســت؛ بنــا بــه قــرآن و حــديث و قــول راجــح. دليــل

ــون  ــافظُونَ  «مؤمن ح ــرُوجِهِم ــم لفُ ينَ هــذ ــت   5( والَّ ــا ملَكَ م أو ــم ــى أَزواجِهِ )إِال علَ
ــومينَ   ــرُ ملُ غَي مــإِنَّه ــانُهم فَ مفَأُو 6( أَي ــك ذَل اءرــى و ــنِ ابتَغَ فَم(  ــم ه ــك ـــلَئ  عادونَالْ

 ]5-7مؤمنون:»[)7(
) مگـر  5( ندكن ميكساني هستند كه عورت خود را حفظ  )مؤمنان پيروز و رستگار( [

) اشخاصـي  6( كه در اين صورت جاي مالمت ايشان نيسـت ، از همسران يا كنيزان خود
 ندآي ميشمار  به از حدود شرعي)( دو راه زناشويي) را دنبال كنند متجاوز( اين كه غير از

 ])اشندب ميو زناكار (
غريزه ي جنسي خويش را ارضا كند از حدود ، كسي كه بغير از طريق شرعي خويش

 اهللا تعالي تعدي كرده و متجاوز است.

مُ [دليل از حديث:  نْكُ تَطَاعَ مِ نِ اسْ بَابِ مَ َ الشَّ رشَ عْ ا مَ ـيَ بَ الْ ضُّ لِلْ هُ أَغَ إِنَّ ؛ فَ جْ وَّ يَتَزَ لْ ةَ فَ ِ بَاءَ رصَ

جِ  رْ فَ نُ لِلْ صَ أَحْ ]، وَ اءٌ جَ هُ وِ هُ لَ إِنَّ مِ فَ وْ يْهِ بِالصَّ لَ عَ تَطِعْ فَ سْ ْ يَ نْ ملَ مَ (وَ
1288F

1( 

اي جوانان! هر كسي از شما كه توان ازدواج دارد؛ بايد ازدواج كند؛ زيرا ازدواج «
روزه ، محافظ چشم و كنترل كننده ي غريزه ي جنسي است. كسي كه توان ازدواج ندارد

 »شدت) شهوت را مي كاهد.( د؛ زيرا روزهبگير
هرسول اهللا صلَّى  جهت ، علَيه وآله وسلَّم استمنا را با وجود سهولت آن براي افراد اللـَّ

 ارضا و يا كنترل غريزه ي جنسي ذكر نفرموده اند و فقط بر ازدواج و روزه گرفتن اكتفا
 ا.كرده اند؛ و اين دليلي است بر عدم جواز استمن

ان به ضررهاي ناشي از استمنا توجه كرد كه تو مياما از نظر قول صحيح و راجح 
دچار ضعف بدن و غريزه ي  انسانرا بر شمرده اند كه در نتيجه ي استمنا  ها آنپزشكان 

                                                            
 اين باب گذشت. 2ماره تخريج آن در فتواي ش -1
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از  انسانردد. چه بسا كه بر اثر عمل استمنا گ ميضعف اعصاب و نيروي فكري ، جنسي
ود؛ زيرا وقتي كه فردي خود را ش ميش دچار مشكالتي نظر توان مقاربت با همسر خوي

 د.ده ميعالقه ي خود را به همسرش از دست ، از اين طريق ارضا كند
 )9( ص، أسئلة مهمة، شيخ ابن عثيمين

 ] حكم ممانعت از ازدواج دختران 4[

اما سرپرست به خاطر ممانعت ، دآي ميوقتي يك نفر براي خواستگاري دختري  س:
، د و از ازدواج دختري كه تحت كفالت اوستده ميبه خواستگار جواب رد  از ازدواج

 د؟كن ميد. اسالم در اين مورد چه حكم كن ميجلوگيري 
اولياي خانواده ها و دختران موظف هستند وقتي كه يك نفر واجد شرايط و هم  ج:

دليل موافقت كند. به ، د و دختر هم رضايت داردآي ميكفو با دختر براي خواستگاري 

هدستور رسول اهللا صلَّى  نَ «علَيه وآله وسلَّم كه فرموده اند: اللـَّ وْ ضَ نْ تَرْ مْ مَ يْكُ طَبَ إِلَ ا خَ إِذَ

نْ فِتْنَةٌ يفِ  لُوا تَكُ عَ فْ وهُ إِالَّ تَ جُ وِّ زَ هُ فَ قَ لُ خُ ـدِينَهُ وَ يضٌ الْ رِ ادٌ عَ فَسَ ضِ وَ  )1289F1(»أَرْ

براي خواستگاري نزد  يديدپسند ميو را هر زمان شخصي كه شما دين و اخالق ا«
 »شما آمد او را داماد كنيد و گر نه فتنه و فساد در زمين فرا گير خواهد شد.

ممانعت از ازدواج دختران به دليل اين كه با پسر عمو يا يكي از بستگان ازدواج 
 دكن مين

سنگين كاري ناجايز و حرام است. ممانعت از ازدواج دختران و تعيين مهريه هاي 
كار درستي نيست. خالصه ممانعت از ازدواج دختران به هر دليلي از داليل غير شرعي 

و قضات بايد جلوي كساني را  ناجايز است. در اين ميان متوليان امر از حكّام، كه باشد

                                                            
1- "  نْهع اللَّه يضو مرسل بودن حـديث را تـرجيح داده اسـت. ابـن     1084ترمذي  ( از حديث ابوهريرة ر (

و از حديث ابـي حـاتم رضـي     )7074،446( االوسط")، طبراني در 2695( 2/165) حاكم 1967ماجه (
) بيهقي در سـنن كبـري    762( 22/299اني در الكبير طبر» حسن غريب«) و قال: 1085اللَّه عنْه ترمذي  (

 ) حديث را حسن قرار داده است.866،865) آلباني در صحيح سنن ترمذي  (13259(



   

 1749 باب چهاردهم: [نكاح]
 

بگيرند و سرپرستي دختر را ، وندش ميكه مانع ازدواج دختران تحت سرپرستي خويش 
ندان نزديكتر بسپارند تا از اين ستم و داوري ناعادالنه به يكي ديگر از خويشاو

  جلوگيري شود و عدالت در مورد آنان اجرا شود.
 )165( كتاب الدعوة ص –شيخ ابن باز 

 ] ممانعت از ازدواج دختران بخاطر دريافت حقوقشان 5[

حكم شريعت در مورد پدراني كه بخاطر دريافت حقوق ماهيانه ي دخترانشان  س:
 ند چيست؟ كن ميواج آنان جلوگيري از ازد
اجازه ندارد از ، چنانچه ولي دختر كسي غير از پدر باشد، اين كار حرام است ج:

مي تواند بقدري كه ، اموال دختر استفاده كند. چنانچه ولي و سرپرست دختر پدر باشد
زه نياز دارد بدون اين كه دختر متضرر شود براي خودش بردارد. در هرصورت پدر اجا

زيرا اين كار بمنزله ي ، ندارد بخاطر طمع در اموال دختر از ازدواج او جلوگيري كند
 خيانت در امانت است.

﴿ رمايد:ف مياهللا عزّوجل                         

                            

 ﴾ :۲۸ – ۲۷[األنفال[ 

و در امانات خود نيز آگاهانه خيانت روا ، اي مومنان به اهللا و رسولش خيانت مكنيد«
د كه پاداش بزرگ مداريد و بدانيد كه اموال و اوالد شما وسيله آزمايش هستند و بداني

 .»نزد اهللا است
توجه داشته باشيد كه پروردگار در اين دو آيه از خيانت به اهللا و رسولش در امانت 

دوم صراحت دارد بر اين كه خيانت در هيچ شرايطي جايز  ي آيهو ، نهي فرموده است
 نه بخاطر در نظر گرفتن مال و نه به منظور رعايت حال فرزندان. ، نيست
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ه صلَّى رسول اهللا نَ دِينَهُ [ علَيه وآله وسلَّم فرموده اند: اللـَّ وْ ضَ نْ تَرْ مْ مَ يْكُ طَبَ إِلَ ا خَ إِذَ

نْ فِتْنَةٌ يفِ  لُوا تَكُ عَ فْ وهُ إِالَّ تَ جُ وِّ زَ هُ فَ قَ لُ خُ ـوَ ادٌ كبريالْ فَسَ ضِ وَ يض«أو قال: )1290F1(]أَرْ رِ  ». عَ

دختر ( يديد براي خواستگاريپسند يم[هر زمان شخصي كه شما دين و اخالق او را 
شما) نزدتان آمد او را داماد كنيد و در غير اين صورت فتنه و فساد بزرگي زمين را فرا 

 يرد.]گ مي
چنانچه پدر يا يكي از اولياي دختر از ازدواج ايشان با خواستگاري كه متناسب با 

ختر از ايشان در اين صورت سرپرستي د، جلوگيري نمود، شأن و شخصيت ايشان است
ود. چنانچه اين عمل از ولي ش ميود و به يكي ديگر از اولياي نزديك واگذار ش ميسلب 

حق واليت و سرپرستي از ايشان گرفته ، دختر اعم از پدر و يا غير پدر تكرار شد
 ود؛ زيرا چنين سرپرستي فاسق و فاقد شرايط سرپرستي است.ش مي

 فتوا با امضاي شيخ ابن عثيمين

 حكم تأخير ازدواج دختران به دليل اين كه فارغ التحصيل نشده اند] 6[

ند؛ به ده ميبه خواستگاران جواب رد  امروزه رايج است كه دختران يا پدرانشان س:
اين دليل كه دختر هنوز مشغول تحصيل در دبيرستان يا در دانشگاه است. ممكن است 

ي گذاشته باشند؛ اما به بهانه ي ادامه پا به سن سي سالگ كه خيلي از دختران در اين ميان
لطفاً  شريعت اسالم در اين مورد چه دستوري دارد؟، ندده ميي تحصيل تن به ازدواج ن

 در اين مورد ارشاد و راهنمايي الزم را بيان كنيد.
ه پيامبر صلَّىاز نظر اسالم چنين كاري بر خالف دستورات  ج: علَيه وآله وسلَّم  اللـَّ

هت زيرا رسول اهللا صلَّى اس مْ  علَيه وآله وسلَّم فرموده اند: اللـَّ اكُ ا أَتَ نَ دِينَهُ [إِذَ وْ ضَ نْ تَرْ مَ

وهُ  جُ وِّ زَ هُ فَ قَ لُ خُ  )1291F2(]وَ

                                                            
 تخريج حديث در فتواي سابق گذشت. -1
 تخريج حديث در فتواي سابق گذشت. -2
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يديد براي خواستگاري آمد او پسند ميهر زمان شخصي كه شما دين و اخالق او را «
 »را به عقد دخترتان در آوريد

ههللا صلَّى وهمچنين رسول ا نِ [ علَيه وآله وسلَّم فرمودند: اللـَّ بَابِ مَ َ الشَّ رشَ عْ ا مَ يَ

مُ  نْكُ تَطَاعَ مِ ـاسْ ]الْ جِ رْ فَ نُ لِلْ صَ أَحْ ِ وَ ضُّ لِلْبَرصَ هُ أَغَ إِنَّ ؛ فَ جْ وَّ يَتَزَ لْ ةَ فَ (بَاءَ
1292F

1( 

ــرا ازد  ــوان ازدواج دارد بايــد ازدواج كنــد؛ زي ــان هــر كــس از شــما ت واج [اي جوان
 پاكي و عفّت شما خواهد شد.] ي آيهسبب حفاظت چشم و م

 در ازدواج خوبيهايي است كه افراد مجرد از آن محروم هستند.
سفارش من به برادران مسلماني كه اوليا و سرپرست دختران هستند و همچنين به  

مانع ازدواج ، اين است كه بخاطر ادامه ي تحصيالت و تدريس، خود خواهران عزيز
اجازه  ها آنانند با همسران خود قبل از ازدواج شرط بگذارند كه به تو ميوند. دختران نش

دهند تا تحصيالت خود را تكميل كنند. همچنين خواهراني كه مشغول تدريس هستند 
به خواستگار خود جواب مثبت دهند؛ مشروط بر اين كه شوهر مانع تدريس همسرش 

وتا زماني كه بچه ، ط را به مدت يك يا دو سالالبته خيلي خوب است كه اين شر، نشود
رسيدگي به ، تعيين كنند؛زيرا وقتي كه بچه دار شدند وظيفه ي اصلي مادر، دار نشده اند

اند در رشته هايي كه نياز جامعه ي تو ميفرزندان وتربيت آنان است. از نظر اسالم زن 
حصيالت زنان در رشته اما ت، اسالمي است مانند: پزشكي تحصيالت عالي داشته باشد

د. اين از كن ميوجود فارغ التحصيالن مرد كفايت ، هايي كه جامعه بدان نياز ندارد
از ديدگاه من وقتي كه زن مقطع ابتدايي را پشت سر ، مواردي است كه بايد بررسي شود

گذاشت و با خواندن و نوشتن آشنا شد به گونه اي كه توانست تفاسير و احاديث را به 
د. البته در رشته هاي تحصيليي كه چاره اي جز كن ميمطالعه كند و بفهمد كفايت راحتي 

مانند: ، اين نيست كه دختران مسلمان بنا به نياز جامعه تحصيالت عالي داشته باشند
زنان تحصيالت خود را ادامه دهند و تكميل ، رشته ي پزشكي و برخي رشته هاي ديگر
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رعايت شود و از اختالط بين زن و مرد جلوگيري كنند مشروط بر اين كه مسائل شرعي 
 شود.

 )26، 27( رسالة: اسئلة مهمة -ابن عثيمين
ند به ده مي: امروزه رايج است كه دختران با پدرانشان به خواستگار جواب رد 2س

ممكن است كه ، اين دليل كه دختر مشغول تحصيل در دبيرستان يا در دانشگاه است
ان پا به سن سي سالگي گذاشته اند؛ اما به بهانه ي ادامه ي خيلي از دختران در اين مي

 دستور اسالم در اين مورد چيست؟، ندكن ميتحصيل ازدواج ن
 لطفاً در اين مورد ارشاد و راهنمايي الزم را بيان كنيد.

: نصيحت من به پسران و دختران جوان اين است كه به محض فراهم شدن 2ج
 عروسي كنند.، اسباب ازدواج

هن دستور رسول اهللا صلَّى بدي نِ [ علَيه وآله وسلَّم كه فرمود: اللـَّ بَابِ مَ َ الشَّ رشَ عْ ا مَ يَ

مُ  نْكُ تَطَاعَ مِ ـاسْ جِ الْ رْ نُ لِلْفَ صَ أَحْ ِ وَ ضُّ لِلْبَرصَ هُ أَغَ إِنَّ ؛ فَ جْ وَّ يَتَزَ لْ ةَ فَ يْهِ ، بَاءَ لَ عَ تَطِعْ فَ سْ ْ يَ نْ ملَ مَ وَ

إِنَّهُ  مِ فَ وْ ] بِالصَّ اءٌ جَ هُ وِ (لَ
1293F
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زيرا ازدواج سبب ، [اي جوانان هر كس از شما توان ازدواج دارد بايد ازدواج كند
پاكي و عفت است. هر كس كه توان ازدواج ندارد روزه بگيرد؛  ي آيهحفاظت چشم و م

 د.]كن ميزيرا روزه شهوت را از بين برده و نيروي جنسي را كنترل 

هرسول اهللا صلَّى  نَ دِينَهُ [ لَيه وآله وسلَّم فرموده اند:ع اللـَّ وْ ضَ نْ تَرْ مْ مَ يْكُ طَبَ إِلَ ا خَ إِذَ

نْ فِتْنَةٌ يفِ  لُوا تَكُ عَ فْ وهُ إِالَّ تَ جُ وِّ زَ هُ فَ قَ لُ خُ ـوَ يضٌ الْ رِ ادٌ عَ فَسَ ضِ وَ  )1294F2(]أَرْ

يد براي خواستگاري نزد شما پسند مي[هر زمان شخصي كه شما دين و اخالق او را 
 او را داماد كنيد و گرنه فتنه و فساد در زمين فرا گير خواهد شد.]  آمد
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هرسول اهللا صلَّى  وا [ علَيه وآله وسلَّم فرموده اند: اللـَّ جُ وَّ زَ ـتَ ودَ الْ دُ ـوَ اثِرٌ الْ كَ إِينِّ مُ ودَ فَ لُ وَ

مْ  ـبِكُ مَ الْ وْ مَ يَ ـأُمَ ةِ الْ يَامَ  )1295F1(]قِ

ند؛ زيرا كن مييار با محبت هستند و فرزندان زيادي متولد با زناني ازدواج كنيد كه بس[
 م.]كن ميمنِ رسول اهللا در روز قيامت در مقابل امت هاي ديگر به كثرت شما افتخار 

بدون ترديد در ازدواج منافع و مصالح زيادي وجود دارد. همان گونه كه رسول اهللا 
هصلَّى  ، اشاره نموده اند: از جمله حفاظت نگاه و عورتعلَيه وآله وسلَّم به آن  اللـَّ

 ايمني از فساد و عواقب خطرناك آن.، كثرت افراد امت
   اهللا به همه توفيق دهد آنچه را كه به صالح دين و دنيايشان است به دست آورند.

  )117( مجلة الدعوة شماره -شيخ ابن باز
د بودم تا جايي كه : دختري هستم كه در كوچكي بسيار خوشبخت و سعادتمن3س

ردند. اكنون كه به سن ازدواج رسيده ام؛ برايم چندين ب ميدختران ديگر به من رشك 
انم به آنان جواب رد داده خو ميخواستگار آمده است؛ اما پدرم به اين دليل كه درس 

اهم ازدواج كنم. در اين مورد با پدر و مادرم صحبت كرده خو مياست. در حالي كه من 
 آنان اصرار دارند كه درسم را بخوانم و ازدواج نكنم.ولي ، ام

لطفاً مرا راهنمايي كنيد كه چكار  انم بدون رضايت پدر و مادرم ازدواج كنم؟تو ميآيا 
 بايد بكنم؟

بدون ترديد ممانعت پدرتان از ازدواج شما با كسي كه هم كفو و متناسب با شأن  ج:
ايد دانست كه ازدواج مهمتر از درس و شخصيت شماست؛ كاري ناجايز و حرام است. ب

انيد هم تو ميدر حالي كه درس خواندن منافاتي با ازدواج ندارد. شما ، خواندن است

                                                            
) ابن 5099) طبراني در االوسط  (3/245،158از طريق حديث انس رضي اللَّه عنْه روايت شده: احمد  ( -1

) اسناد آن را حسن قرار داده 4/258) هيثمي در المجمع  (490)  سنن سعيد بن منصور  (4028حبان  (
ضروايت شده: ابوداود  (است. از طريق حديث معقل بن يسار ر نْهع اللَّه 3227) نسائي  (2050ي (

)  حاكم اين حديث 2685(  2/162) حاكم 4057،4056) ابن حبان  (508(  20/219طبراني در الكبير 
 را تصحيح كرده و ذهبي با وي موافق است.
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شما براي حل مشكلتان به دادگاه مراجعه ، ازدواج كنيد و هم به درس خود ادامه بدهيد
صادر كنيد تا به موضوع شما رسيدگي شود. رأي نهايي در اين مورد از طرف دادگاه 

 خواهد شد.
 )2/754( جمع وترتيب از أشرف بن عبد المقصود -فتوا با امضاي شيخ ابن عثيمين

 ] حكم ازدواج با خويشاوندان7[

يكي از خويشاوندان به خواستگاريم آمده است؛ اما شنيده ام كه ازدواج با غير  س:
 چيست؟.. نظر شما .فاميل بهتر است و در آينده ي فرزندان تأثير مطلوبي دارد

بعضي از علما اين مطلب را پذيرفته اند و در كتاب هايشان بيان كرده اند كه  ج:
مؤثر هستند و در مواردي  انسان مسائل وراثتي و ژنتيكي در شكل گيري تكامل خلقت

انيم كه مردي نزد رسول خو ميذارد. در روايتي چنين گ ميتأثير  انسانبر رفتار و منش 

هاهللا صلَّى  دَ [ لَيه وآله وسلَّم آمد و عرض كرد:ع اللـَّ وَ ا أَسْ مً الَ تْ غُ دَ لَ أَيتِ وَ رَ ض  –إِنَّ امْ رِّ عَ يُ

الَ النَّبِيُّ  -هبذه املرأة كيف يكون الولد أسود و أبواه كل منهام أبيض؟! قَ ىلَّ  فَ آلِهِ  اللَّـهُ صَ يْهِ وَ لَ عَ

. قَ  مْ : نَعَ الَ ؟ قَ نْ إِبِلٍ لْ لَكَ مِ : هَ لَّمَ سَ ا وَ : مَ ـالَ ؟ ها آنوَ الْ قَ رَ نْ أَوْ ا مِ لْ فِيهَ : هَ الَ . قَ ْرٌ : محُ الَ ؟ قَ

سَ  ا عَ ذَ هَ : وَ الَ ؟ قَ قٌ رْ هُ عِ عَ ونَ نَزَ كُ ى أَنْ يَ سَ : عَ الَ ؟ قَ لِكَ ا ذَ اهَ أَنَّى أَتَ : فَ الَ ا. قَ قً رْ وُ ا لَ : إِنَّ فِيهَ الَ ى قَ

[ قٌ رْ هُ عِ عَ ونَ نَزَ كُ (أَنْ يَ
1296F

1( 

در ( علَيه وآله وسلَّم صاحب پسر بچه اي سياه رنگ شده ام ـهاللَّ[يا رسول اهللا صلَّى 
د كه چرا پسري سياه پوست به دنيا آورده در كر ميواقع اين مرد به همسر خود اعتراض 

 حالي كه پدر ومادر هر دو سفيد پوست بودند!؟)
هرسول اهللا صلَّى  رد چنين گفت: آيا شتر داري؟ علَيه وآله وسلَّم خطاب به اين م اللـَّ

هگفت:آري. پيامبر صلَّى  علَيه وآله وسلَّم پرسيد: شتران شما چه رنگي هستند؟ او  اللـَّ
هجواب داد: رنگ سرخ. رسول اهللا صلَّى  علَيه وآله وسلَّم دوباره پرسيد: آيا بين  اللـَّ
علَيه وآله وسلَّم  اللَّـهآري. پيامبر صلَّى گفت: ، شتران شما شتر خاكستري هم وجود دارد
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فرمود: چگونه ممكن است چنين شود؟ آن مرد جواب داد: شايد اين شتر به يكي از 
هپيامبر صلَّى ، اجدادش شباهت پيدا كرده است علَيه وآله وسلَّم فرمود: شايد اين  اللـَّ

 ».ا كرده استفرزند هم به يكي از اجدادش شباهت پيد
 اين حديث بيانگر اين مطلب است كه اسباب وراثتي قطعاً تاثير گذار هستند.

هاما رسول اهللا صلَّى  حُ [ در مورد انتخاب همسر فرمود:وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ نْكَ تُ

ـ ا؛ فَ الْ ينِهَ لِدِ َا وَ هلِ َامَ جلِ ا وَ بِهَ َسَ حلِ َا وَ : ملَِاهلِ بَعٍ َرْ أَةُ ألِ رْ اكَ مَ دَ بَتْ يَ رِ ينِ تَ اتِ الدِّ رْ بِذَ  )1297F1(]اظْفَ

جمالش و دينش. پس ، نسبش، ود: بخاطر مالشش مينكاح ، زن بخاطر چهار چيز«
 »جمله دعائيه).زن ديندار انتخاب كن( دست هايت خاك آلود گردد

زهي ، اگر همسر هم زيبا باشد و هم ديندار، مالك در انتخاب همسر دينداري است
اوالد و خانه را حفاظت ، نيست كه فاميل باشد يا نباشد؛ زن ديندار مالسعادت؛ مهم 

 ود.ش مي انساند. زن زيبا سبب حفاظت چشم و اشباع كننده غريزه ي كن مي
 )83، 2/84(، )5( كتاب الدعوة –شيخ ابن عثيمين 

 ] قانون منع از ازدواج با خويشاوندان همسر8[

جايز ، ص.م.ث) ازدواج كند( ش بنامع.م.س) دوست دارد با دخترعمه همسر( س:
 است يا خير؟

كه هر دو زني كه ، قانوني كه براي شناخت حكم اين مسئله وجود دارد اين است ج:
باهم نسبت فاميلي نزديكي دارند؛ بدينصورت كه اگر يكي از آن دو را مرد تصور كنيم 

ك مرد همزمان با هم جايز نباشد؛ همچنين جمع شدن اين دو زن در نكاح ي ازدواجشان
(جايز نيست

1298F

2(. 

                                                            
 )1466) مسلم  (5090بخاري  ( -1
(بعنوان مثال: فاطمه خواهر زاده عائشه است. چنانچه عائشه پسر مي بـود مـي توانسـت بـا فاطمـه ازدواج       -2

كند؛ زيرا رابطه نسبي در اينصورت محرميت مربوط است؛اما اگر فاطمه دخترعمه عائشه مـي بـود ايـن    
 ازدواج اشكالي نداشت.  
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اند تو ميع.م.ث)( د. بنابراين آقايكن مياين قاعده در مورد سؤال مطرح شده صدق ن
با دخترعمه همسرش ازدواج كند و هر دو همزمان در عقد نكاح ايشان باشند؛ زيرا اصل 

 مگر اين كه مانع شرعي باشد و از ديدگاه ما هيچ مانعي وجود ندارد.، بر جواز است
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم ، باهللا التوفيقو

 ) 18/336( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 شوهر اول براي دخترانِ همسر مطلقه اش از شوهر دوم محرم است؟ ] آيا9[

مردي با خانمي ازدواج نموده و از او صاحب پسري شده است. پس از مدتي  س:
ق داده است؛ اين خانم پس از طالق با مرد ديگري ازدواج نموده و همسر خود را طال

صاحب دو دختر شده است؛ آيا اين دو دختر براي شوهر اول مادرشان كه پدرِ برادرِ 
 محرم هستند يا خير؟، مادريشان نيز است

، صورت گرفت -همخوابي و مقاربت -هرگاه مردي با زني ازدواج نمود. زفاف ج:
داد و اين زن پس از طالق با مرد ديگري ازدواج نمود و از او صاحب  سپس او را طالق
اين دختران از نظر شرعي با همسر اول مادرشان محرم هستند؛ زيرا ، چندين دختر شد

در ، ازدواج كند ها آناند با تو ميدر بيان زناني كه جزو محارم هستند و مرد ن تعالىاهللا 

﴿ رمايد:ف ميسوره نساء چنين              

                      ﴾ :۲۳[النساء[ 

دختران همسرانتان از مردان ديگر كه تحت كفالت و رعايت شما پرورش يافته و با «
حرام است) ولي  ها آنا شما محرم هستند و ازدواج شما با ب(، مادرشان همبستر شده ايد

 »در ازدواج با چنين دختري) بر شما نيست( اگر با مادرانشان همبستر نشده باشيد گناهي
 رمايد:ف مياهللا 

 اين قيد در اصطالح علما به عنوان وصف اغلبي مطرح است و عنوانِ شرط را ندارد؛

                                                                                                                                                       
ان در نكاح يك مرد همزمان در بيايند باشند برهمين اساس فاطمه و عائشه در صورت اول مي توانند همزم

 اما در صورت دوم اشكالي ندارد.)[مترجم]
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﴿ رمايد:ف ميدر ادامه آيه  تعالىزيرا اهللا                  

 ﴾ 

 فإن لم يكن في حجوركم فال جناح عليكم)( و خداوند در قيد اول دوباره نفرمود:

هدليل ديگر ارشاد رسول اهللا صلَّى  الَ [ د:فرماي مياست كه  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

 َّ يلَ نَ عَ ضْ رِ عْ نَّ تَ اتِكُ وَ الَ أَخَ نَّ وَ نَاتِكُ   )1299F1(]بَ

زيرا دختران و ( [دختران و خواهران خود را جهت ازدواج به من پيشنهاد نكنيد.
ه پيامبر صلَّىخواهران همسرانِ  اند تو ميعلَيه وآله وسلَّم جزو محارم او هستند كه ن اللـَّ

 را نكاح كند)] ها آن
خانمي پس از ازدواج صاحب چندين دختر شده  همچنين است حكم اين مسئله كه

در ، پس از مدتي از شوهرش جدا شده است و با مرد ديگري ازدواج نموده است، است
اين صورت دختران اين خانم از شوهرِ قبلي محرمِ شوهرِ دوم هستند؛ مشروط بر اين كه 

 بين اين زن و شوهر دوم زفاف و دخول صورت گيرد. 
 )21/12( ي و مقاالت متنوعةمجموع فتاو -ابن باز

 ] حكم ازدواج با رافضي10[

رد؟ اگر شخصي با رافضي ازدواج نمود چكار دا ميازدواج با رافضي چه حك س:
 بايد بكند؟

اهل بيت رسول اهللا را ، زيرا روافض، انند با روافض ازداج كنندتو مياهل سنت ن ج:
ا زدن ديگران بجز اهللا و طلب اهند. صدخو ميصدا مي زنند و از آنان استعانت و ياري 

فسخ ، ود؛ در صورت ازدواجش ميشرك اكبر محسوب ، ياري در مشكالت از مخلوق
 نكاح واجب است. 

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفيق

                                                            
 )1449) و أطرافه عنده، مسلم  (5101بخاري  ( -1
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 ) 18/313( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ل كتاب و ديگر كفار حرام و ناجايز است] ازدواج زنان مسلمان با مردان اه11[

، در پاريس» مركز ارتباطات اسالمي«اهم به اطالعتان برسانم كه دفتر خو مي س:
 تليراما) شماره( سرپرست مسجد پاريس در مجله» دليل ابوبكر«مطلع شد كه شيخ 

فتوايي صادر كرده است ، ودش ميكه در فرانسه منتشر ، م14/6/1995) در تاريخ 2370(
مبني بر اين كه يهود و نصاري جزو كفار نيستند؛ بلكه بر دين اهللا قرار دارند. بنابراين 

به اين استناد كه قرآن ازدواج ، انند با مردان اهل كتاب ازدواج كنندتو ميزنان مسلمان 
حرام ننموده است. در واقع فقهاي اسالم چنين ازدواجي را ، زن مسلمان را با اهل كتاب

اند بدليل اين كه فقهاء يهود و نصاري را بر كفار قياس نموده و فتواي ممنوع نموده 
تحريم ازدواج زنان مسلمان با اهل كتاب را صادر نموده اند. قابل ذكر است كه در 

از علماي فرانسه » ابوبكر دليل«مصر قبل از دو سال اعالم كرد كه شيخ » األزهر«دانشگاه 
رت بيشتري رسيده اند و به عنوان مفتي مطرح و از اين رهگذر ايشان به شه، هستند

 د. كن ميدر حالي كه بدون از علم فتوا صادر  شده
موضوع را با ، ما هم بنا به اهميت اين موضوع و خطراتي كه به دنبال خواهد داشت

ناگفته پيداست كه اين فتوا چراغ سبزي است براي دختران ، شما در ميان گذاشتيم
با آنان ازدواج كنند و رفته رفته به ، و نصاري گرفتار شوندمسلمان كه در دام يهود 

 ، يرندگ مياعتقادات يهوديت و نصرانيت گرفتار شوند و فرزندانشان در اين مسير قرار 
اهيم ديدگاه خود و حكم شرعي را در اين مسئله ي مهم اعالم خو ميمصرّانه از شما 

 داريد.
اعالم نمود كه ، حقيق و بررسي موضوعانجمن دايمي مباحث علمي وافتا پس از ت ج:

دآن كن ميفرقي ن، زن مسلمان با هيچ كافري حق ازدواج ندارد، به اجماع تمام مسلمانان
 بت پرست باشد يا يهودي يا نصراني؛ به دليل نص صريح قرآن كريم كه فرموده:، كافر

﴿                             
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                      ﴾ :البقرة]

۲۲۱[ 
 نازدواج نكنيد. بي گمان كنيز مؤمني از زنا، با زنان مشرك تا ايمان نياورده اند«

زيبايي يا ثروت يا موقعيت او) شما را به شگفتي ( آزاد) مشرك بهتر است اگر چه(
مادامي كه ، و زنان و دختران خود را) به ازدواج مردان مشرك در نياوريد( انداخته باشد

زيبايي يا ( و بي گمان غالم مؤمني از مرد مشركي بهتر است گرچه ايمان نياورده اند
 .»ما را به شگفتي انداخته باشدثروت و يا موقعيت او) ش

    ﴿ رماييد:ف مياهللا        ﴾ :۱۰[املمتحنه[  

 .»وآن مردان براي اين زنان حالل نيستند، اين زنان براي آن مردان«
، اين است كه گفته: يهود و نصاري كافر نيستند، زرنگي اي كه اين مفتي به خرج داده

د. بايد دانست ساز ميگفت كسي كه مومن باشد چنين سخناني بر زبان جاري ن بايد
زيرا ، ودش ميكسي كه در كفر يهود و نصاري شك و ترديد داشته باشد خودش نيز كافر 

   ﴿ اهللا را تكذيب نموده است كه فرموده:، اين فرد        

           ﴾١ينة: [الب[ 

 رها، تا زماني كه حجت بديشان نرسد به حال خود، و مشركان، كافران اهل كتاب«
 . »وندش مين

يعني: يهود و نصاري صراحت دارند ، اين آيه و آياتي از اين قبيل به كفر اهل كتاب
 ود داشته باشد در اين فتوا سه مسئله ي مهم وجود دارد:و بدون اين كه جاي ترديد وج

 تعالىتكذيب آيات اهللا -1
 مخالفت با اجماع مسلمانان كه مبني بر آيات قطعي قرآن كريم است. -2
 ند.كن ميكه آنان احكام را از جانب خويش تبيين ، توهين به فقهاي مسلمين-3

د اول از همه خطرناك تر اينها سه مسئله ي بسيار مهم و حساس هستند كه مور
 خداوند همه ما را محفوظ بدارد.، اندرس ميرا به درجه ي كفر  انساناست؛ زيرا 
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بنابراين تكذيب اين مسئله واجب است. مطالب پوچ و بي ارزش و سخنان كفري كه 
الزم به توضيح هستند تا گوينده ي آن به اشتباه خود پي برده و ، در آن بيان شده اند

 رمايد.ف مي. ان شاء اهللا خداوند او را هدايت نصيب توبه نمايد
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفيق

 )278، 18/280( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] نكاح شغار و حكم آن12[

مهريه  مثالً) خواهر خود را در مقابل( ند تا هر كدامكن ميدو نفر با هم توافق  س:
 معين به نكاح ديگري در آورد؟

مانند خواهر يا (، نكاح شغار بدين صورت است كه شخصي يكي از بستگان خود ج:
د به شرطي كه آن مرد نيز يكي از بستگانش را آور ميدخترش) را به ازدواج ديگري در 

هاين همان نكاح شغار است كه رسول اهللا صلَّى  به ازدواج او در آورد. علَيه وآله  اللـَّ
 لَّمسچنين ، ويندگ مي، كه بعضي از مردم آن را نكاح بدل، از آن نهي فرموده استو

رضايت طرفين موجود باشد يا ، نكاحي فاسد است چه در آن تعيين مهر باشد يا خير
بدون تعيين شرط از دو ، اما در صورتي كه چنين ازدواجي اتفاقي و مطابق معمول، خير

انجام شود صحيح است و ، و كامل بودن بقيه ي شرايط نكاح، ضايت طرفينطرف و با ر
 در حكم نكاح شغار و بدل نيست.

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفيق
 )18/427( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] حكم نكاح متعه يا ازدواج موقت13[

 ورد نكاح متعه چيست؟نظر دين اسالم در م س:

نكاح متعه حرام و باطل است؛ به دليل روايتي كه بخاري و مسلم از علي ابن ابي  ج:
 يضطالب ره هعنْه نقل نموده اند كه رسول اهللا صلَّى  اللـَّ علَيه وآله وسلَّم در زمان  اللـَّ
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(دند.فتح خيبر از نكاح متعه و خوردن گوشت خرهاي اهلي نهي فرمو
1300F

در روايتي آمده  )1
ه پيامبر صلَّىاست كه   علَيه وآله وسلَّم از متعه زنان در فتح خيبر نهي فرمودند. اللـَّ

(ويد:گ ميخطابي 
1301F

به اجماع مسلمانان ازدواج موقت حرام است؛ مگر نزد بعضي از  )2
اختالفي  ويند: در مسائلگ ميو اين قول شيعه بر خالف اصول آنان است كه ، شيعه

هاست. در روايتي صحيح از علي رضي  عنْه اللَّـهقول علي رضي ، مرجع عنْه نقل  اللـَّ
د كه از ايشان در كن مياست كه نكاح متعه منسوخ است. بيهقي از جعفر بن محمد نقل 

 عين زنا است.، فرمود: متعه، مورد نكاح متعه سؤال شد
همعبد الجهني رضي مسلم در صحيح خويش از سبره بن   د كه كن مينقل  عنْه اللـَّ

ه پيامبر صلَّى ن [علَيه وآله وسلَّم فرمود:  اللـَّ تَاعِ مِ تِمْ مْ يفِ االسْ كُ دْ أَذِنْتُ لَ نْتُ قَ إين قد كُ

اءِ  إِنَّ ، النِّسَ مِ  اللَّـهَ وَ وْ لِكَ إِىلَ يَ مَ ذَ رَّ دْ حَ ـقَ ةِ الْ يَامَ انَ عِ ، قِ نْ كَ بِيلَهُ فَمَ لِّ سَ يُخَ لْ ءٌ فَ ْ نَّ يشَ نْهُ هُ مِ ال ، نْدَ وَ

يْئًا نَّ شَ وهُ يْتُمُ َّا آتَ وا ممِ ذُ أْخُ  )1302F3(]تَ

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

و آنچه را كه به زنان داده ايد ، در اختيار دارد او را رها سازد -ازدواج موقت-عقد متعه
 باز پس نگيريد] 
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفيق

 )18/440( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] پاسخ به يك اشكال در مورد ازدواج موقت14[

                                                            
 ).  1407) ومسلم (4216) بخاري (1/142،103،79) احمد  (1129( 2/542»موطاً مالك« -1
 )  (با اندك تفاوتي.9/173(فتح الباري ( -2
از سبرة الجهني رضي اللَّه عنْه  در مسند احمد آمده  -متن عربي -با همين الفاظ (اين روايت -3

 ) لفظ حديث از مسلم است.21(  – )1406) مسلم (4216) بخاري (2/406،405(



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1762 
  

﴿ عضي از كتاب ها خوانده ام كه متعه حالل است بدليل اين آيه:در ب س:   

               ﴾ :۲۴[النساء[ 

هنكاح متعه بعد از وفات رسول اهللا صلَّى  هعلَيه وآله وسلَّم توسط عمر رضي  اللـَّ  اللـَّ
هچهارم علي رضي عنْه حرام شد. خليفه  هاگر عمررضي ( فت:گ ميعنْه  اللـَّ عنْه متعه  اللـَّ

شقي و بدبخت.) لطفاً در اين  انسانمگر ، دش مياحدي مرتكب زنا ن، دكر ميرا حرام ن
 مورد توضيح دهيد؟

، متعه در ابتداي اسالم جايز بود؛ زيرا مسلمانان تازه به اسالم گرويده بودند، بله ج:
هسپس رسول اهللا صلَّى ، نظور تأليف قلوب و جلب توجه آنان متعه حالل بودبه م  اللـَّ

(متعه را براي هميشه و تا قيامت حرام اعالم نمود.» يوم الفتح«علَيه وآله وسلَّم در 
1303F

1( 
 يضعمر رمتعه  اللَّـه نْهبلكه از طرف رسول اهللا ، را حرام ننمود -ازدواج موقت –ع

هى صلَّ برخي ، كه شما خوانده ايد اي مسئلهعلَيه وآله وسلَّم حرام شده بود. اما اين  اللـَّ
 يضدر آن به اشتباه رفته اند و آن اين كه عمر ره  -حج تمتع -جعنْه از متعه ي ح اللـَّ

ر زمان نهي نمودند؛ نه متعة النساء يا همان ازدواج موقت؛ زيرا ازدواج موقت يا متعه د
 علَيه وآله وسلَّم ممنوع شده بود.  اللَّـهپيامبرصلَّى 

 يضاما گفته اي كه به علي ره از دروغهاي روافض است و ، نسبت داده اند عنْه اللـَّ
 يضعلي رچنين چيزي نگفته اند. اللَّـه نْهع 

در » اجور«ور از كلمه سوره نساء در مورد نكاح و ازدواج دايم است و منظ 24آيه 
 آيه مهريه است. اجور به معناي مهور است كه مترادف يكديگر هستند.

 )3/234( فتاوي اسالمية: جمع وترتيب از محمد المسند -شيخ ابن جبرين

 ] حكم نكاح با نيت طالق15[

ود به خارج سفر كند در آنجا به ش ميناچار  ها آن: شخصي از طرف يكي از ارگ1س
يرد در مدت اقامتش با يك خانم ازداج گ ميفت و پاكي خويش تصميم منظور حفظ ع

                                                            
 )1406(مسلم -1
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البته بدون اين كه خانم را در جريان موضوع ، نموده و هنگام برگشت او را طالق دهد
 آيا اين كار جايز است يا خير؟، طالق قرار دهد

نكاح با نيت طالق از دو حالت خارج نيست: حالت اول اين كه تعيين مدت از  ج:
يك سال يا تا پايان ، ود كه اين خانم را به مدت يك ماهش ميا هنگام عقد ذكر ابتد

ازدواج  -د؛ چنين نكاحي دقيقاً مانند متعهآور ميدرسش يا كارش به عقد خويش در 
 است و از نظر شرعي حرام است.  -موقت

د كه پس از آور ميحالت دوم اين كه: مردي زني را با اين نيت به عقد خويش در 
موضوع ، د؛ البته هنگام ايجاب و قبول و شرائط ضمن عقدده ميي معين او را طالق مدت

ند؛ قول مشهور كن ميند يا به عنوان شرط مطرح نكن ميطالق را به هيچ عنوان ذكر ن
مذهب حنبلي اين است كه اين كار حرام است و عقد فاسد است؛ زيرا علماي حنابله 

إنَّ ( اراده كند مانند اين است كه شرط نموده استدر قلب خود  انسانويند آنچه را گ مي

ه؛ زيرا رسول اهللا صلَّى املنوی كاملرشوط) ـإِنَّامَ [ علَيه وآله وسلَّم فرموده است: اللـَّ لُ الْ امَ أَعْ

 ا نَوَ ئٍ مَ رِ لِّ امْ إِنَّامَ لِكُ  )1304F1(]بِالنِّيَّاتِ وَ

 د.] شو ميمطابق با نيتش رفتار [همانا اعمال به نيتها بستگي دارد. و هر كس 
د كن مياست كه شخصي زن مطلقه اي را نكاح » حالله«اين موضوع همانند مسئله ي 
شوهر ، زيرا زني كه شوهرش او را سه طالق داده است( تا براي شوهر اولش حالل شود

اند با او عقد مجدد ببندد؛ مگر اين كه اين زن با تو مياول براي هميشه حرام است و ن
 اند با همسر اولش ازدواج نمايد.)تو ميمرد ديگري ازدواج نمايد. پس از طالق دو باره 

هنگام اجراي صيغه ي عقد مطرح » حالله«كه موضوع  هرچنداين نكاح فاسد است 
، دكن ميعقد نكاح را فاسد » تحليل«مادامي كه نيت » ألن المنوي كالمشروط«نشود

 د. اين فتوا مطابق با مذهب حنبلي است.كن ميعقد را فاسد ، همچنين نيت متعه

                                                            
 )1907) مسلم  (1بخاري  ( -1
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ويند: شخص گ ميقول دوم در اين موضوع: نظر آن دسته از علمايي است كه 
اند با زني ازدواج كند؛ در حالي كه نيت قلبي و اراده اش اين است كه هنگام تو مي

بازگشت او را طالق دهد؛ مانند دانشجوياني كه جهت تحصيل به خارج مي روند و 
ند با اين نيت كه پس از فارغ كن ميني در آنجا هستند با يك خانم ازدواج مدت زما

التحصيل شدن طالقش دهند. از ديدگاه اين دسته از علما چنين نكاحي صحيح است. 
استناد ايشان اين است كه اين مرد هنگام اجراي صيغه ي نكاح شرط طالق عنوان نكرده 

د؛ اين دسته از علما معتقدند چنين نكاحي كه اراده ي طالق را داشته باش هرچند، است
محدود به زمان  -ازدواج موقت -يك فرق اساسي با متعه دارد و آن اين كه متعه 

، مشخص است كه هنگام عقد تعيين شده است و به محض اين كه مدت به پايان برسد
وند. چه شوهر بخواهد يا نخواهد جدايي ش ميزن و مرد خود به خود از هم جدا 

اند از تو ميبرخالف ازدواجي كه مقرون به نيت طالق باشد. زيرا مرد ، يردگ مي صورت
اين ، نيت خود برگردد و همسرش را دوست داشته باشد و براي هميشه با او زندگي كند

 كي از دو قول شيخ االسالم ابن تيميه است.ي نظريه
ازدواج  -چنين نكاحي صحيح است و در حكم متعه -ابن عثيمين -به نظر بنده

نيست؛ زيرا تعريف متعه برآن صادق نيست؛ اما يك مسئله بسيار مهم باقي مانده  -موقت
وآن اين كه چنين نكاحي يك كالهبرداري بزرگ است و قطعاً حرام است؛ زيرا اين مرد 

همسر و خانواده ي او را فريب داده است. در حالي كه رسول اهللا ، با اين نيت پنهاني
هصلَّى  لَيه وآله وسلَّم فريب دادن و خدعه و نيرنگ را حرام قرار داده است. شما ع اللـَّ

شتند كه دا ميتوجه داشته باشيد اگر اين خانم و خانواده او از اراده ي قلبي اين مرد خبر 
د با اين ش مياهد ازدواج كند؛ هرگز اين خانم حاضر نخو ميفقط براي مدت محدودي 

 دند.كر ميواده اش نيز مخالفت مرد ازدواج كند و خان
اهد براي مدت محدودي و با فريب دادن خانواده اي با خانمي خو مياين آقايي كه 

ود دخترش را به نكاح ش ميآيا خودش راضي ، ازدواج كند و دوباره او را طالق دهد
شخصي درآورد كه پس از اتمام كارش او را طالق دهد؟! چگونه چيزي را كه براي 
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ايمانش به او ، مؤمن واقعي براي ديگران مي پسندد؟! چگونه يك، پسنددخودش نمي 
 د دست به چنين كاري بزند؟ده مياجازه 

هرسول اهللا صلَّى   ا [ رمايد:ف ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ يهِ مَ َخِ ِبَّ ألِ تَّى حيُ مْ حَ كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ الَ يُ

هِ  سِ ِبُّ لِنَفْ  )1305F1(]حيُ

ود؛ مگر تا زماني كه آنچه را براي خودش ش ميا مومن واقعي ن[هيچ يكي از شم
 براي برادرش دوست داشته باشد.] ، رددا ميدوست 

در مواردي شنيده ام كه بعضي از مردم فقط بخاطر ازدواج به جاهاي ديگر سفر 
ند با او كن ميند و تا وقتي كه ايشان در آنجا اقامت كن ميند و با يك خانم ازدواج كن مي
زيرا از ابتدا او را براي زمان ( ندده ميند و هنگام بازگشت زن را طالق كن ميدگي زن

و ، نددا ميمحدودي عقد نموده است.) بايد دانست كه هيچ عالمي چنين امري را جايز ن
بحران به وجود خواهد آورد. بنا بر سد ذرايع و به دليل سوء استفاده ي ، اين موضوع

اين دروازه بهتر است؛ و از طرفي عموم مردم از نظر مسائل بستن ، مردم از اين موضوع
ديني جاهل و بي سواد هستند و خواهشات نفساني آنان را وادار مي نمايد تا نسبت به 

 احكام و حدود شريعت بي توجه باشند.
  115، 116المرأة ص: فتاوي -شيخ ابن عثيمين

واردي ديگر به خارج سفر : بعضي از مسلمانان بنا به داليلي مثل تحصيالت و م2س
لطفاً بفرماييد فرق اين ازدواج با متعه ، ندكن ميازدواج ، ند و در آنجا به نيت طالقكن مي

 چيست؟
ازدواج در كشورهاي غربي و اروپايي و بالد كفر با مشكالت و ضررهاي زيادي  ج:

دليل اين ؛ باي ويژهاصالً سفر به خارج جايز نيست؛ مگر با شرايط خاص و ، همراه است
 كه:

                                                            
 )45) مسلم  (13بخاري  ( -1
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مسلمانان را در معرض كفر و انواع گناهان مانند: ، مسافرت به سرزمين هاي كفار
د؛ از همين رو علما سفر به سرزمين هاي كفار ده ميزنا و انواع فساد قرار ، شرابخواري

هو به دليلي كه رسول اهللا صلَّى ، را تحريم نموده اند نَا [ وده اند:علَيه وآله وسلَّم فرم اللـَّ أَ

رِ  َ أَظْهُ يمُ بَنيْ قِ لِمٍ يُ سْ لِّ مُ نْ كُ يءٌ مِ ـبَرِ كِنيَ الْ ِ رشْ  )1306F1(]مُ

 زينند.]گ مي[من بري هستم از مسلماناني كه بين مشركين اقامت 
اعم از اين كه مسافرت به ، بنابراين اقامت در ميان كفار موضوعي خطر ساز است

 موضوع ديگر. قصد سياحت باشد يا تحصيل يا تجارت يا هر
انند خو ميمحصلين مدارس راهنمايي و دبيرستان و دانشجوياني كه در خارج درس 

با موضوع مهمي رو به رو هستند. دولت موظف است به آموزش محصلين توجه نمايد 
و شرايط ادامه تحصيل را در داخل مهيا سازد و زمينه هاي تحصيلي را در كشور فراهم 

حكومت موظف ، جهت ادامه تحصيل به خارج سفر كندسازد تا احدي مجبور نشود 
 است تا سفر به سرزمين هاي كفر را به دليل خطر ساز بودن آن ممنوع اعالم كند.

خيلي از افراد به دليل رفت و آمد و مسافرت به سرزمين هاي كفر از دايره ي اسالم 
انجام خيلي از خارج گشته و به مرز ارتداد وارد شده اند. بسياري از اين افراد در 

معاصي مانند زنا و شرب خمر بي پروا شده اند. بدتر از همه ترك نماز برايشان امري 
بيانگر همه اين ، ندكن ميعادي شده است. بررسي وضعيت كساني كه به خارج مسافرت 

مشكالت است. مگر تعداد اندكي كه مشمول رحمت الهي شده اند و ايمان و اعمال 
. بنابراين راه چاره اين است كه جلوي اين مسافرت ها گرفته خويش را حفظ كرده اند

 ها آنشود؛ مگر براي كساني كه از نظر دين و ايمان و علم و عمل شناخته شده هستند؛ 
فقط به منظور دعوت الي اهللا يا فرا گيري رشته هاي تخصصي كه دولت اسالمي بدان 

 به خارج كشور سفر مي كنند.، نيازمند است

                                                            
) و صححه األلباني في صحيح سنن 2264(  2/303» الكبير«در ) طبراني 1604) ترمذي  (2645ابوداود  ( -1

 )2304أبي داود  (
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، ند بايد اهل استقامت باشند و در مسير دعوتكن ميبه خارج سفر  علمايي كه
 ديگران را با بصيرت بر دين اهللا دعوت نمايند و لحظه اي هدف خود را فراموش نكنند.

از جمله: علوم دانشگاهي كه ما به آن ، ان مستثني نمودتو ميالبته بعضي از موارد را 
توسط استادان اين فنون نيست ، در داخلدسترسي نداريم و مجالي هم براي آموزش آن 

و چاره اي جز سفر به سرزمين هاي كفار نيست. در چنين مواردي بايد افراد ملتزم و 
 متعهد به اصول ديني و دستورات الهي را انتخاب نمود.

اما موضوع ازدواج با نيت طالق: علماي اسالمي در اين موضوع باهم اختالف نظر 
ز جمله عالمه اوزاعي معتقدند اين كار ناجايز است و شبيه گروهي از علما ا، دارند

» ابن قدامه«ازدواج موقت است. گروه دوم كه اكثريت باآنان است بنا به آنچه كه عالمه 
) ذكر نموده اند؛ معتقدند ازدواج با نيت طالق درست است 7/137( »المغني«در كتاب 

نمايد و آن را به عنوان شرط مادامي كه شخص نيتش را بين خود و خداي خود مخفي 
د بر كن ميازدواج مطرح ننمايد. به عنوان مثال فرد به منظور تحصيالت به خارج سفر 

اند آنجا ازدواج كند و تو مي، ود كه مبادا در فتنه و فساد بيفتدش مينفس خويشتن بيمناك 
، دده مي كه اراده اش بر اين باشد كه پس از اتمام درس دوباره زنش را طالق هرچند

اين نكاح صحيح است مشروح بر اينكه اراده ي طالق را بين خود و خداي خود مطرح 
به همسر يا به ولي همسر عنوان  كند و هرگز آن را به عنوان شرط نكاح يا محض اطالع

ود و ش مينكاح منعقد ن، كه در صورت شرط كردن يا خبر دادن از موضوع طالق( نكند
 ود كه حرام و ناجايز است)ش ميتبديل به ازدواج موقت 

قول راجح و نظر جمهور علما بر جواز نكاح با نيت طالق است و تشابهي با ازدواج 
موقت ندارد؛ زيرا قيد زماني در آن به كار نرفته است. فرق متعه با ازدواج با نيت طالق 
در اين است كه متعه يا همان ازدواج موقت داراي مدت زمان مشخصي است كه هنگام 

مذكور و مشروط است كه زوجين بر يك يا دو ماه يا يك سال يا دو سال با هم ، عقد
ود). ازدواج ش ميپس از پايان مدت ازدواج موقت خود به خود فسخ ( ندكن ميتوافق 

حرام است. الزم به ذكر است كه نكاح متعه در ، موقت نزد تمام مسلمين بجز روافض
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و حرمت آن اعالم گرديد. آن گونه كه در  آغاز اسالم حالل بود. سپس منسوخ شد
 احاديث در اين زمينه بيان شده است.

ازدواج با نيت طالق صحيح است اما بهتر آن است ، بنابراين توضيحاتي كه داده شد
كه مرد ابتدا چنين اراده اي را نكند تا بر احتياط عمل نموده و در اختالف اهل علم قرار 

زيرا هرگاه شخص ، تن چنين اراده و نيتي الزم نيستنگيرد؛ بايد توجه نمود كه داش
اند او را طالق دهد بدون اين كه تو ميمصلحت خويش را در طالق همسرش ديد 

 مانعي باشد.
 )43-5/41( شيخ ابن باز. مجموع فتاوي ومقاالت متنوعة

: در ميان جوانان شايع شده است كه به منظور ازدواج با نيت طالق به خارج 3س
ند و از مسافرت هدفي جز ازدواج براي مدتي محدود ندارند و در مورد نك ميسفر 

حكم ، فتوايي كه در رابطه با ازدواج با نيت طالق صادر شده است در اشتباه افتاده اند
 چنين ازدواجي با اين هدف خاص چيست؟

مانند ازدواج موقت باطل است؛ زيرا ازدواج موقت همان ، : ازدواج با نيت طالق3ج
زماني صحيح است كه ، ح متعه است و متعه به اجماع حرام و ناجايز است؛ ازدواجنكا

 به نيت استمرار زوجيت و ادامه ي زندگي مشترك باشد.
ند ودر صورت عدم كن ميچنانچه زن و مرد باهم سازگار شدند براي هميشه زندگي 

 وند. ش ميسازگاري از هم جدا 

﴿ رمايد:ف مي تعالىاهللا              ﴾ :۲۲۹[البقرة[  

وعادالنه) يا در صورت عدم سازگاري رها ( زن) به گونه اي شايسته( نگهداري«
 .»او) با نيكي( كردن

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفيق
  )449-8/448( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

  »زواج المسيار«] حكم ازدواجي كه معروف است بنام 16[
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 زواج المسيار) مطالبي خوانده ام كه نوعي( در يكي از روزنامه ها در مورد س:
يا چهارم ازدواج  يا سوم ازدواج رايج است به اين صورت كه شخصي با زن دوم

ادر يا يكي از آن اين همسر يا همسران بنا به شرايطي مجبور هستند نزد پدر و م، دكن مي
، يعني به خانه شوهر نروند) و در اوقاتي كه شرايط كاري زوجين اجازه دهد( دو بمانند

 شوهر نزد همسرش مي رود و...
 رد؟دا ميلطفاً توضيح دهيد كه چنين ازدواجي از نظر شرعي چه حك

چنين نكاحي جايز است مشروط براين كه شرايط شرعي در آن مراعات شود كه  ج:
حضور شاهد عادل هنگام اجراي  -3رضايت زوجين -2وجود ولي -1اند از: عبارت

هعقد و عدم وجود مانع در در امر ازدواج؛ رسول اهللا صلَّى   علَيه وآله وسلَّم فرمودند: اللـَّ

تُمْ بِهِ [ لْ لَ تَحْ ا اسْ طِ أَنْ يُوىفَ بِهِ مَ ْ قَّ الرشَّ ـإِنَّ أَحَ وجَ الْ رُ  )1307F1(]فُ

شرايطي است كه مربوط به ازدواج ، بيشتر مورد تعهد و وفا قرار گيرد [شرايطي كه
 د.]باش مي

هپيامبر صلَّى  ـ« فرموده اند:وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ مْ الْ وطِهِ ُ ىلَ رشُ ونَ عَ لِمُ سْ  )1308F2(»مُ

يعني: مسلمانان ( ند و برآن باقي مي مانندكن مي[شرايطي را كه مسلمانان باهم منعقد 
 ند).]كن ميزم به اجراي شرايطي هستند كه با هم بر آن توافق مل

زماني كه زن و شوهر با هم توافق نمودند بر اين كه زن پس از ازدواج نزد خانواده 
اند نزد او بيايد يا در تو مييا توافق نمود براين كه مرد فقط در روز  ماند ميي خود 

اشكالي ايجاد ، يط در عقد ازدواجهيچ يك از اين شرا، روزها يا شب هاي به خصوصي
د؛ مشروط بر اين كه نكاح و ازدواج زوجين به صورت عمومي اعالن شود و كن مين

 مخفيانه صورت نگيرد.، نكاح
  ه.1417دوشنبه جمادي االولي  -8768جريدة الجزيرة شماره -شيخ ابن باز

                                                            
 ) لفظ حديث از مسلم است1418) مسلم  (5151بخاري  ( -1
)ديگران با سند متصل آن را ذكر كرده اند:فتح 2274(بخاري باتعليق در كتاب االجاره) قبل از شماره  ( -2
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 ارجي] تحريم ازدواج تقلبي وظاهري به منظور گرفتن تابعيت يك كشور خ17[

زن آمريكايي است  در اين شهر ها ازدواج با، آسان ترين راه براي گرفتن تابعيت س:
ند كه كن مياز اين رو بسياري از مردم با يك زن آمريكايي بر مبلغي معين با هم توافق 

عقد و زندگي ، بدون اين كه ازدواجي، ندكن ميخود را به عنوان زن و شوهر معرفي 
ين كار ابزاري است براي دريافت تابعيت آمريكا... لطفاً توضيح مشتركي در كار باشد. ا

 رد؟دا مياز نظر شرعي چه حك، توافق بر چنين ازدواج، دهيد
گرفتن تابعيت و مليت كفار ، اين عقد ناجايز است؛ زيرا كامالً كالهبرداري استج:

ندارند مليت ما قبالً در اين مورد فتوا داده ايم: كه مسلمانان اجازه ، هم جايز نيست
كشوري را انتخاب كنند كه حكومتش كافر است؛ زيرا اين كار آغازي است براي دوستي 

 با كفار و پذيرفتن عقايد و آداب و رسوم باطل آنان.
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفيق

 )18/448( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 با قانون ازدواج شهروندان لبناني كه مخالف با شريعت اسالمي است] مخالفت 18[

 احلمد هللا و الصلوة و السالم علی نبينا حممد و علی آله و صحبه...

انجمن دايمي مباحث علمي و افتا در كشور عربستان سعودي با بررسي اعالميه هاي 
علماي ديني و صادره از طرف مجلس اعالي شريعت اسالمي لبنان و مجلس نخبگان و 

با موضوع عدم پذيرش قانون » شيخ محمد رشيد قباني«برياست مفتي اعظم لبنان ، مفتيان
قانون ازدواج شهروند لبناني) با امضاي رئيس جمهور ( احوال شخصيه در خصوص

كه در اين قانون ، به دليل بند هايي مخالف با شريعت اسالم و اديان سماوي، لبنان
برادر ، اند با مرد غير مسلمان ازدواج كندتو مين مسلمان مذكور است از جمله: ز

اند زنش را طالق دهد؛ تو ميمرد ن، اند با خواهر رضاعي خويش ازدواج كندتو مي
اختالف دين مانع ثوارت بين زوجين نيست. تعدد زوجات و انتخاب چند همسر 

، ي وجود نداردممنوع؛ اضافه برآن اين كه در اين مسائل حتي مراجعه به احكام اسالم
 بايد به قانون مدني مراجعه نمود.
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بنابر مندرجات موجود در آيين نامه قانون مدني در احوال شخصي كه مخالف با 
اعالميه مجلس اعالي ، قوانين شريعت اسالمي است؛ انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

مي نمايد و را تأييد ، شريعت اسالمي لبنان و مجلس نخبگان و علماي ديني و مفتيان
رد كه اين مصوبات قانون مدني لبنان بر خالف شرع اسالم است ودر مورد دا مياعالم 

و احكام مرتبط با آن از قبيل تورات و الحاق اوالد و... فاقد ، تنفيذ عقد و ازدواج
 صالحيت بوده و احكام شرع با آن منافات دارند.

  58انات مهمة ص:انجمن دائمي مباحث علمي و افتا. كتاب: فتواي و بي

 ] محدوده اطاعت از پدر و مادر در انتخاب همسر19[

چنانچه پدر بخواهد براي فرزندش همسري نامناسب انتخاب كند يا بر عكس  س:
 فرزندش را از ازدواج با همسري شايسته منع كند؛ فرزند چه كار بايد بكند؟

اهد خو ميندارد و ن پدر اجازه ندارد پسرش را وادار نمايد تا كسي را كه دوست ج:
با او ازدواج كند؛ به هر دليلي كه فرزند پيشنهاد پدر را نپذيرد. چه از نظر ديني يا اخالق 

حق اجبار بر فرزند را ندارد؛ چه بسيار پدراني كه فرزندانشان را ، پدر، يا حسن و جمال
فرزند  در امر ازدواج اجبار و اكراه نموده اند. سرانجام پشيمان گشته اند؛ پدر به

يا فاميل خودمان ، ويد: پسرم با اين دختر ازدواج كن چون برادر زاده ي من استگ مي
 است؛ پسر مي تواند پيشنهاد پدر را رد كند و پدر حق ندارد فرزندش را اجبار كند.

اگر پسر تصميم گرفته بود تا با دختري نجيب و شايسته ازدواج كند؛ اما پدر دخالت 
اند به حرف هاي پدر توجه نكند و با فرد تو ميد پسر كر ميت و مخالف نمود ميبيجا 

مورد عالقه خويش ازدواج كند؛ زيرا فرزند مجبور نيست تا حتماً از پدرش حرف 
شنوايي داشته باشد. در موردي كه به نفع فرزند است و براي پدر هم هيچ ضرري ندارد؛ 

رچند كه به نفع فرزند و بدون اما اگر بپذيريم كه فرزند مجبور است تا در هر موردي ه
د. اما آي مياز پدر اطاعت كند. خيلي از مشكالت درآينده بوجود ، ضرر براي پدر باشد

اند با پدرش مدارا كند و با خوشرويي و تو ميدر هر حال فرزند وظيفه دارد تا جايي كه 
 شيرين زباني او را قانع كند.
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 )2/761( بن عبدالمقصودجمع و ترتيب اشرف ، مجموع فتاوي -ابن عثيمين

 اند دخترش را به زور شوهر دهدتو مي] پدر ن20[

پدرم او را با اجبار به ازدواج مردي در آورده ، ساله 28خواهري دارم ناتني و س:
است. هنگام عقد چند نفر به دروغ شهادت داده اند كه خواهرم رضايت دارد و مادرش 

و مراسم عقد اين گونه تمام شده ، ستبه جاي خواهرم سند ازدواج را امضا نموده ا
حكم اين ازدواج با اين تفاصيل ، است؛ اما خواهرم همچنان راضي به اين ازدواج نيست

 چگونه خواهد بود؟
اين خواهر اگر دوشيزه هستند و پدرش به عنوان ولي با اجبار او را شوهر داده  ج:
ه از علما معتقدند پدر نزد بعضي از اهل علم اين ازدواج صحيح است. اين دست، است

اند با اجبار دخترش را به همسري مردي در آورد كه با دختر هم كفو است و تو مي
هرچند كه دختر رضايت نداشته باشد؛ اما قول راجح و صحيح اين است كه نه پدر و نه 

ست با زور و اجبار به ها آنانند دختري را كه تحت سرپرستي تو ميهيچكدام ن، ديگران
 يگري در آورند.ازدواج د

هبدليل حديث رسول اهللا صلَّى ، اگر چه مرد با او هم كفو باشد وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

حُ «كه فرموده اند: نْكَ ـالَ تُ نَ الْ تَأْذَ تَّى تُسْ رُ حَ دختر باكره بدون اجازه اش به نكاح داده « )1309F1(»بِكْ

 »ودش مين
 يكي از اوليا استثنا نشده است. مفهوم عام دارد و در آن هيچ، اين حديث

ـوَ [ درصحيح مسلم اين حديث روايت شده است: االْ َا أَبُوهَ تَأْذِهنُ سْ رُ يَ  )1310F2(]بِكْ

 كه آيا رضايت دارد يا خير)] ( [پدرِ دوشيزه از او كسب اجازه كند
 با لفظ صريح وارد شده اند.» االب« و »البِكُر« در حديث كلمه
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، و عمل كردن بر نص، ن مسئله ي اختالفياين حديث نص صريح است در اي
 واجب است.

حرام است؛ ، اهد با او ازدواج كندخو ميبنابراين اجبار نمودن دختر با كسي كه ن
ود؛ زيرا صحيح قرار دادن اين ازدواج و نافذ ش ميچنين ازدواجي صحيح نيست و نافذ ن

هدر تضاد با حديثي است كه رسول اهللا صلَّى ، كردن آن علَيه وآله وسلَّم به صراحت  اللـَّ
هدر آن حديث از ازدواج اجباري دختر فرموده است و چيزي را كه پيامبر صلَّى  علَيه  اللـَّ

اهد كه آن را انجام ندهند؛ و اگر ما چنين عقدي را خو ميوآله وسلَّم نهي فرموده از امت 
جام داده ايم و مباح دانسته ايم و از عقود بدان معناست كه ما آن را ان، نافذ بگردانيم

جايز قرار داده ايم؛ در حالي كه ما چنين اجازه اي نداريم و اين كار غير ممكن است. 
بنابراين قول راجح در مورد سؤال شما اين است كه اين ازدواج اجباري فاسد است و 

 د. كن ميرأي نهايي را در اين موضوع دادگاه صادر 
اهاني كه به دروغ گواهي داده اند بايد بدانند كه مرتكب گناه كبيره اي اما در مورد گو

هشده اند. رسول اهللا صلَّى  ِ [ علَيه وآله وسلَّم فرموده اند: اللـَّ ربَ مْ بِأَكْ بِّئُكُ نَ ـأَالَ أُ بَائِرِ الْ آيا ( ]كَ

علَيه وآله وسلَّم در حالي  هاللـَّشما را از بزرگترين گناهان كبيره خبر ندهم؟) پيامبر صلَّى 

لُ  أَالَ وَ [ كه تكيه زده بود گناهان كبيره را نام برد سپس راست نشستند و فرمودند: وْ قَ

ورِ  ةُ الزُّ ادَ هَ ورِ وَ شَ ورِ  أَالَ وَ ، الزُّ ةُ الزُّ ادَ هَ ورِ وَ شَ لُ الزُّ وْ  ]قَ

 اللَّـهره است) پيامبر صلَّى از گناهان كبي( آگاه باشيد كه گفتار دروغ و شهادت دروغ(
 هآلو هلَيع لَّمساين جمله را همچنان تكرار نمودند تا جايي كه صحابه گفتند: اي كاش و

هپيامبر صلَّى   علَيه وآله وسلَّم اين جمله را بيشتر تكرار نكنند.] اللـَّ
حق بگويند و در حضور  اين شاهدان دروغين بايد به درگاه اهللا توبه كنند و سخن 

 ردند.گ ميحاكم شرع اعالم كنند كه شهادت دروغين داده اند و از شهادت خود بر 
خود را جاي دخترش معرفي ، بايد توبه كند كه به دروغ، همچنين مادر اين دختر

 نموده و ازتكرار چنين كارهايي صرف نظر كند.
  )759، 2/760( مجموع فتاوي ورسائل -شيخ ابن عثيمين



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1774 
  

انند دختر خود را بدون رضايت به عقد كسي در آورند كه تو مي: آيا پدر ومادر 2س
 اهد؟خو مين

: نه پدر و نه هيچ يك از اولياي دختر اجازه ندارد دختر را به زور شوهر دهند؛ 2ج
صلَّى  بلكه رضايت دختر براي ازدواج الزم و ضروري است؛ بدليل فرموده رسول اهللا

ه حُ [آله وسلَّم: علَيه و اللـَّ نْكَ ـالَ تُ حُ الْ نْكَ الَ تُ رَ وَ تَأْمَ تَّى تُسْ مُ حَ ـأَيِّ ا الْ وا يَ الُ نَ قَ تَأْذَ تَّى تُسْ رُ حَ بِكْ

ولَ  سُ تَ  اللَّـهِ رَ كُ الَ أَنْ تَسْ َا قَ هنُ يْفَ إِذْ كَ  )1311F1(]وَ

 به نكاح داده ، ودختر باكره بدون اجازه اش، زن بيوه بدون مشورت با او«
هگفتند: يا رسول اهللا صلَّى » دوش مين اجازه دختر باكره چگونه  !وسلَّمعلَيه وآله  اللـَّ

 »اين كه سكوت كند«است؟ فرمود:

ـوَ [ و در لفظ ديگري آمده است: َاالْ هتُ امَ َا صُ هنُ إِذْ ا وَ هَ سِ ا يفِ نَفْ َا أَبُوهَ تَأْذِهنُ سْ رُ يَ از « ]بِكْ

و اجازه ي ، ازدواج از دخترش كسب اجازه كنددخترش اجازه بخواهد. پدر در امر 
 »دختر سكوت اوست

پدر موظف است در امر ازدواج نظر او ، بنابراين هرگاه دختر به سن نه سالگي رسيد 
را جويا شود. همچنين بقيه ي اولياي دختر به هيچ عنوان حق ندارند دختر را به زور 

دختر را به اجبار و اكراه شوهر ، شوهر دهند؛ مگر با رضايت كامل دختر؛ چنانچه ولي
ود؛ زيرا رضايت زوجين شرط صحت نكاح ش مياين نكاح باطل است و منعقد ن، دهد

 است.
باطل است ، نكاح، دختر را به اجبار و اكراه و تهديد شوهر دهد، چنانچه يكي از اوليا

ته و اين ازدواج صحيح نيست؛ مگر پدر در مورد دخترش كه كمتر از نه سال سن داش
باشد؛ چنانچه پدر دختر خود را كه كمتر از نه سال سن دارد به ازدواج ديگري در آورد. 

هود؛ زيرا رسول اهللا صلَّى ش مياين ازدواج بنا بر قول صحيح منعقد  علَيه وآله وسلَّم  اللـَّ
ه رضي با عايشه ه رضي ازدواج نمود و سن عايشه عنْها اللـَّ ، كمتر از نه سال بود نْهاع اللـَّ
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ه رضي بدون اين كه از عايشه هپدرش ابوبكر رضي ( عنْها اللـَّ نظر ايشان را)  عنْه اللـَّ
(جويا شود و از او اجازه بگيرد.

1312F

1( 
نه پدر و نه هيچ كسي ديگر ، بعد از اين كه دختر پا به سن نه سالگي گذاشت

 و و كسب رضايتش او را ازدواج دهند.اند بدون اجازه و مشورت با اتو مين
 او را دوست ندارد و او را، چنانچه چنين اتفاقي افتاد و شوهر متوجه شد كه دختر

شوهر از ادامه ي زندگي صرف نظر كند. شوهر موظف است تقوا پيشه كند ، اهدخو مين
شد كه كه پدر معتقد با هرچند، اهدخو ميو از خدا بترسد و نزد همسري نرود كه او را ن

هصلَّى  دخترش را به اجبار شوهر نداده است. رسول اهللا به صراحت وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
امر نموده است كه بايد از دختر كسب اجازه شود و آنگاه او را شوهر دهند. بنابراين 

قدم در عرصه ي حرام نگذارد و از چنين ، اهدخو ميشوهري كه دختري او را ن
 صرف نظر كند.ازدواجي 

يم كه در امر ازدواج تقواي الهي را پيشه كنند و به كن ميبه همه ي دختران توصيه 
 نظر پدر احترام بگذارند.

چنانچه پدر دختر با ازدواج مردي موافقت نمود كه از نظر اخالق و ديانت شايستگي 
مجرد ، د داردآنان نيز موافقت كنند؛ زيرا در ازدواج خوبيهاي زيادي وجو، الزم را داشت

م كه هرگاه مردي به خواستگاري كن ميماندن خطر ساز است به همه دختران توصيه 
انند خو ميو بهانه نياورند كه مثالً درس ، آنان آمد كه با آنان هم كفو بود او را قبول كنند

 ند و امثال اين عذر ها.ده مييا درس 
 )101، 102( ص، فتاوي المرأة -شيخ ابن باز

پدر مي تواند دختر را كه سنش كمتر از نه سال است بدون رضايت خود دختر به ] آيا 21[
 ازدواج ديگري درآورد؟
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بين دو سال تا ده سال يا بيشتر يا كمي ، شخصي از دختري نابالغ كه از نظر سن س:
د؟ آيا چنين عقدي صحيح است شو ميو با او نكاح ، دكن ميكمتر قرار دارد خواستگاري 

آن وقت ، جه به اين كه اين دختر بزرگ شود و شوهرش را قبول نكنديا خير؟ با تو
 حكمش چيست؟ در چه سني مي توان عقد دختر را منعقد نمود؟

بالخصوص زماني كه پدر ، پدر مي تواند عقد دختر خردسالش را منعقد نمايد ج:
هصلَّى  مصلحت دخترش را اينگونه تشخيص دهد؛ به دليل عقد رسول اهللا لَيه وآله ع اللـَّ

 در حالي كه كمتر از نه سال داشت.، وسلَّم با عائشه
اند عقد دختري را كه كمتر از نه سال تو ميكسي ديگر به هيچ عنوان ن، غير از پدر

انند عقد دختري را كه سنش به نه تو ميمنعقد نمايد؛ همچنين غير از پدر ديگران ن، دارد
 دارد منعقد كنند؛ مگر با اجازه ي خود دختر؛ سال رسيده است يا بيشتر از نه سال

هرسول اهللا صلَّى  حُ « رمايد:ف ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ نْكَ ـالَ تُ الَ الْ رَ وَ تَأْمَ تَّى تُسْ مُ حَ أَيِّ

حُ  نْكَ ـتُ ولَ الْ سُ ا رَ وا يَ الُ نَ قَ تَأْذَ تَّى تُسْ رُ حَ الَ أَنْ  اللَّـهِ بِكْ َا قَ هنُ يْفَ إِذْ كَ تَ  وَ كُ  »تَسْ

 ».وندش ميبه نكاح داده ، و دختر باكره بدون اجازه اش، زن بيوه بدون مشورت با او«
 ».اين كه سكوت كند«گفتند يا رسول اهللا: اجازه ي دختر باكره چگونه است؟ فرمود:

مرجع رسيدگي دادگاههاي ، اختالفي بين زوجين پيش آمد، چنانچه بعد از عقد نكاح
 شرعي هستد.

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم ، التوفيقوباهللا 
 )18/123( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] ازدواج پسر و دختر خردسال با يكديگر22[

ازدواج دانش آموز سال دوم متوسطه كه چهارده سال دارد با دختر تقريباً ده تا  س:
اي آن دو هم راضي هستند حكمش چيست؟ چهارده ساله كه با هم عالقه دارند و اولي

 آيا ازدواج اين دو با وجود سن كم جايز است؟

 بله ازدواج پسر بچه ي خردسال با دختر بچه خردسال با اذن ولي جايز است. ج:
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 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفيق
 )26-18/65( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

ه]آيا ازدواج دختر كم سن مختص به پيامبر صلَّى 23[  علَيه وآله وسلَّم است؟ اللـَّ

هآيا ازدواج پيامبر صلَّى  س: از ويژگي  عنْها اللَّـه رضي علَيه وآله وسلَّم با عائشه اللـَّ
 ارد؟هاي فردي ايشان است يا اين كه براي تمام افراد است و عموميت د

آيا زفاف با دختري كه به سن بلوغ نرسيده است جايز است؟ عده ي دختر نابالغ 
 د؟شو ميچگونه محسوب 

هرسول اهللا صلَّى  ج: ه رضي علَيه وآله وسلَّم از عائشه اللـَّ خواستگاري نمود  عنْها اللـَّ
ه رضيدر حالي كه عائشه  ر مدينه با ايشان عروسي كرد در شش ساله بود ود عنْها اللـَّ

ه رضي حالي كه عائشه (نه ساله بود عنْها اللـَّ
1313F

1( 

 اللَّـهازدواج با دختر كم سن وتازه به دوران بلوغ رسيده مختص به رسول اهللا صلَّى 
، زفاف با دختر غير بالغه، علَيه وآله وسلَّم نيست؛ عقد دختر قبل از بلوغ جايز است

ط بر اين كه از نظر رشد جسماني به حدي رسيده باشد كه با امثال آن بتوان زفاف مشرو
 جايز است.، نمود

زن سالخورده) است؛ يعني سه ماه؛ اهللا ( عده ي دختر غير بالغه مانند عده ي آيسه

﴿ د:فرماي مي تعالى                       

     ﴾ :۴[الطالق[ 

ــه  « ــما ك ــان ش ــا آنوزن ــد   ه ــده ان ــأيوس ش ــه م ــادت ماهيان ــع ، از ع ــر در وض اگ
سـه مـاه اسـت و     هـا  آنعـده ي  ، {از نظر بارداري وعوارض ديگـر} شـك داريـد   ها آن

نيز عــده شــان ســه زنــاني كــه بــا وجــود {اقتضــاي ســن} عــادت ماهانــه نديــده انــد{
 »ماهه است}

                                                            
 ) وديگران1422)،مسلم  (5158-5134-5133-3894)،بخاري  (6/118احمد ( -1
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والالئي لم يحضن) زناني كه ( داخل اين قسمت از آيه است، ي دختر نابالغ عده
 عادت ماهانه نديده اند؛ عده شان سه ماه است.

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفيق
 )18/124( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 تفاوت سني در امر ازدواج مشكل ساز است ] آيا24[

سن مناسب براي ازدواج چيست؟ زيرا بعضي از دختران و پسران از ازدواج با  س:
ابا مي ورزند در اين مورد چه توضيحي ، كساني كه از نظر سن از آنان باالتر هستند

 داريد؟

واب رد م كه فقط به خاطر شرايط سني به خواستگار جكن ميبه دختران توصيه  ج:
هندهند؛ وتوجه داشته باشند كه رسول اهللا صلَّى  زماني كه پنجاه و وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

ه رضي سه ساله بود با عائشه كه نه ساله بود ازدواج نمود و ازطرفي پيامبر صلَّى  عنْها اللـَّ
ه ه رضي ساله بود با خديجهعلَيه وآله وسلَّم زماني كه بيست و پنج  اللـَّ كه  عنْها اللـَّ

هچهل ساله بود و پانزده سال از پيامبرصلَّى  قبل از اين ، علَيه وآله وسلَّم بزرگتر بود اللـَّ
هازدواج نمود و اين اولين ازدواج پيامبرصلَّى ، كه به پيامبري مبعوث شود علَيه وآله  اللـَّ

 وسلَّم بود. 

در امر ازدواج ندارد؛ اما سخناني كه برخي در راديو و  بنابراين تفاوت سني اشكالي
مشكل ساز ، رند و معتقدند تفاوت سني در امر ازدواجدا ميتلويزيون در اين مورد اظهار 

مهم ، از نظر ما كامالً اشتباه است و اجازه ندارند اين گونه اظهار نظر كنند، خواهد بود
ه فرد شايسته و با لياقتي براي خواستگاري دختري آمد كه از نظر اين است كه هرگا

دختر مي تواند با توجه به صفات و ويژگيهايي كه در اين فرد ، سني از او بزرگتر بود
 وجود دارد به او جواب مثبت دهد.

همچنين اگر پسري دختري را مشاهده نمود كه سنش باالست؛ ولي دختري با كمال 
ند با او ازدواج نمايد. از نظر ما تفاوت سني در حد ده سال يا و جمال است مي توا
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بيست سال و حتي سي سال با توجه به شرايطي كه بيان شد نمي تواند مانع امر ازدواج 
 شود.

مادامي  آيد مينتيجه اين كه تفاوت سني براي ازدواج عذر نيست و ايرادي بحساب ن
 شايسته و با لياقت باشند.، كه دختر يا پسر

 )100-99( ص، فتاواي المرأة -شيخ ابن باز

 صالح و نيكوكار پيشنهاد ازدواج دهد انسان] زن مي تواند به 25[

آيا دختر مي تواند به جوان با ايمان و با اخالق شايسته اي كه او را مي پسندد و  س:
پيشنهاد ازدواج دهد؟ آنگونه كه ، از نظر او مي تواند شوهري ايده آل برايش باشد

ه رضي جهخدي هبه رسول اهللا صلَّى  عنْها اللـَّ علَيه وآله وسلَّم پيشنهاد ازدواج داد؟  اللـَّ
 د؟شو ميآيا در اين صورت روحيه ي دختر جريحه دار ن

 رعايت چه نكاتي در اين مورد ضروري است؟
زدواج دهد پيشنهاد ا، با وجود چنين شرايطي اين دختر مي تواند به فرد مورد نظر ج:

ه رضي و هيچ اشكالي در اين كار نيست؛ آنگونه كه خديجه به رسول اهللا صلَّى  عنْها اللـَّ
ه علَيه وآله وسلَّم پيشنهاد ازوداج داد. همچنين زني كه داستان آن در سوره ي  اللـَّ

هخود را به پيامبرصلَّى ، احزاب آمده است سلَّم عرضه داشت و از علَيه وآله و اللـَّ
هپيامبرصلَّى  هعلَيه وآله وسلَّم درخواست ازدواج نمود؛ عمررضي  اللـَّ عنْه به  اللـَّ
 يضابوبكرره ه رضي عنْه پيشنهاد نمود كه با حفصه اللـَّ  اللَّـهدختر عمررضي  عنْها اللـَّ

هاد را به عثمانرَضي عنْه ازدواج نمايد و همين پيشنه  نمود. عنْه اللـَّ

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفيق
 )18/48( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] فقر مانع ازدواج نيست26[
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براي خواهرم خواستگاري آمده كه بيست و يك ساله است. از نظر اخالق و  س:
د؛ اما از نظر مالي فقير و نادار است و باش ميي شايسته و آراسته انسان، نويزيباييهاي مع

توان اداره ي زندگي را در حد داشتن يك منزل ساده و تأمين مخارج روزمره را ندارد؛ 
ابائي از كاركردن ندارد و مي ، البته اين خواستگار در صورت فراهم شدن زمينه ي كار

 تواند كار كند.

است كه آيا ما مي توانيم اين جوان با ديانت و حافظ قرآن را به خاطر  سؤال بنده اين
هآيا در اين صورت مخالف با حديث پيامبرصلَّى ، مسايل مالي رد نمائيم علَيه وآله  اللـَّ

وهُ [ د:فرماي ميد كه شو ميوسلَّم ن جُ وِّ زَ هُ فَ قَ لُ خُ نَ دِينَهُ وَ وْ ضَ نْ تَرْ مْ مَ كُ اءَ ا جَ  )1314F1(] إِذَ

هر زمان شخصي كه شما دين واخالق او را مي پسنديد براي خواستگاري نزد شما (
 آمد او را داماد كنيد...)

بنده با توجه به مسؤليتي كه در قبال ازدواج خواهرانم دارم؛ زيرا پدرم اين امر را به 
بنده موكول نموده است؛ و از اين بيم دارم كه چنانچه شخص نامبرده را به ازدواج 

 واهرم در آورم پدرم با ايشان سر ناسازگاري را داشته باشد و مشكالتي پديد آيد.خ

فقر نمي تواند مانع ازدواج افراد باشد. در صورتي كه ، با توجه به گفته هاي شما ج:
او  تعالىاهللا ، دختر مورد عالقه اش او را بپسندد و از ازدواج با او راضي باشد؛ در آينده

 نياز خواهد نمود.را از نظر مالي بي 

﴿ د:فرماي مي تعالىاهللا                 

                    ﴾ :۳۲[النور[ 

و كنيزان شايسته ي خود را همسر دهيد. اگر و زنان و مردان مجرد خود و بردگان «
 تعالىواهللا ، را به فضل خويش بي نياز خواهد كرد ها آن تعالىاهللا ، تنگدست باشند

 .»گشايشگر داناست
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفيق

                                                            
 اين باب گذشت. 4تخريج حديث در فتواي  -1
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 )415-18/414( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 كفو در نسب الزم است؟، ر نكاح] آيا د27[

از او خواستم مرا به ، هم اتاق هستم، بنده در خوابگاه با يكي از اشراف قريش س:
قبول نكرد و گفت: براي اشراف قريش روا نيست كه با ديگران ، ازدواج دخترش درآورد

 ازدواج كند؛ مگر با افراد قبيله ي خودش. آيا چنين چيزي صحت دارد؟

 ديانت است نه نسب و نژاد.، ح در امر ازدواج از نظر كفوديدگاه صحي ج:

 ﴿ د:فرماي مي تعالىزيرا اهللا       ﴾ :۱۳[احلجرات[ 

 .»پرهيزگارترين شماست تعالىقطعاً ارجمندترين شما نزد اهللا «
هبه دليل اين كه رسول اهللا صلَّى  لَّم فاطمه بنت قيس را كه از قبيله علَيه وآله وس اللـَّ

 يضقريش بود به ازدواج اسامة بن زيدره  اللَّـهعنْه كه غالم آزاد شده پيامبرصلَّى  اللـَّ
(علَيه وآله وسلَّم بود درآورد.

1315F

1( 
 يضبه دليل اين كه زيد بن حارثه ره علَيه  ـهاللَّعنْه غالم آزاده شده ي پيامبرصلَّى  اللـَّ

(وآله وسلَّم زينب بن جحش را ازدواج نمود كه زينب از قبيله اسديه بود؛
1316F

، بخاري )2
ه رضي نسائي و ابو داود از عائشه د كه ابوحذيفه بن عتبه بن ربيعه كن ميروايت  عنْها اللـَّ

هبن عبد شمس قريشي كه از همراهان نبي اكرمصلَّى  له وسلَّم در جنگ بدر علَيه وآ اللـَّ
به فرزندي قبول كرد و برادرزاده اش؛ ، سالم را كه غالم آزاد شده زني انصاري بود، بود

(، را به نكاح او درآورد، هند دختر وليد بن عتبه بن ربيعه
1317F

3( 

                                                            
) مسلم  6/415،414،412،373) احمد  (309-310ص  (» رساله«) شافعي در 1210( 2/580» وطأ مالكم« -1

 ) و ديگران1480(

﴿ احزاب 36در تفسير آيه 20/272،271تفسير ابن جرير طبري  -2      ﴾ 

 از بخاري است. وديگران) متن روايت 5088، (4000)، بخاري (1265( 2/605» موطأ مالك« -3
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لَّى    كنـ  مـي ترمذي از ابو حاتم المزني روايـت   د كـه رسـول اهللا صـ ـه ه    اللـَّ آلـو ه لَيـع
نْ  إِلَـيكُم  خَطَـب  إِذَا« م فرمود:وسلَّ نَ  مـتَرْضَـو  ينَـهد  خُلُقَـهو  وه جـا  فَزَو  تَكُـنْ  تَفْعلُـوا  إِلـَّ
 »كبير وفَساد أَرضِالْـ في فتْنَةٌ

هر زمان شخصي كه شما دين واخالق او را مي پسنديديد براي خواستگاري نزد 
د در زمين فراگير خواهد شد. اصحاب عرض شما آمد او را داماد كنيد وگرنه فتنه وفسا

هكردند يا رسول اهللا: اگر چه در وجود آن شخص موردي باشد؟ پيامبرصلَّى  علَيه  اللـَّ
(وآله وسلَّم تا سه بار همين حديث را ارشاد فرمودند.

1318F

حديث حسن «يد:گو ميترمذي  )1
 ».غريب

 يضابو داود از ابوهريره ره ىلَّ (، دكن ميروايت عنْه  اللـَّ مَ النبي صَ جَ  اللَّـهُ أن ابا هند حَ

لَّمَ يف اليافوخ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ ىلَّ ، عَ : اللَّـهُ فقال صَ لَّمَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ ! أَنكحوا أبا هندَ ( عَ ةَ يَاضَ يا بني بَ

وا اليه) (وأَنْكِحُ
1319F

2( 

ي ها آنوستن استخومحل به هم پي( پيامبر را در يافوخ، شخصي معروف به ابا هند«
جلو و عقب سر) حجامت نمود. پيامبر فرمود: اي بني بياضه به اباهند زن بدهيد و از 

ابا هند از موالي انصار بود. پيامبر خطاب به انصار فرمود: دختران خود » زن بگيريد ها آن
 » خواستگاري كنيد. ها آنرا به نكاح اينها بدهيد و از دختران 

كسب اجازه شود تا با رضايت كامل او را به عقد ، از دختردر امر ازدواج بايد 
خواستگارش درآورند و زن بيوه بايد مورد مشورت قرار گيرد و رضايت كامل خود را 

 اعالم بدارد.

چنانچه از دختري غير عرب مردي از عرب و از قريش خواستگاري نمايد و باهم 
ت. بدليل احاديثي كه در اين بدون هيچ اشكالي اين ازدواج صحيح اس، ازدواج كنند

 مورد به صحت رسيده است.

                                                            
 ازهمين باب گذشت. 4تخريج اين حديث در فتواي شماره  -1
 22/321) طبراني در الكبير 4067) ابن حبان  (204( 3/300) دارقطني 2102ابو داود ( -2

 ) حاكم آن را صحيح دانسته وذهبي با او موافق است.2693( 2/164،حاكم808(
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 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفيق
 )187-18/185( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] حكم تفاخر به نسب28[

و از اين آيه ، : برخي معتقدند كه تفاخر به نسب امري زيبا و پسنديده است1س

﴿ يرند:گ ميستدالل ا          ﴾ :بعضي را بر و « ]۱۶۵[األنعام

 .»بعضي ديگر مراتبي برتر داد

يلَ  اللَّـهَ إِنَّ [ و اين حديث: عِ مَ دِ إِسْ لَ نْ وَ ةَ مِ ى كِنَانَ طَفَ ةَ ، اصْ نْ كِنَانَ ا مِ شً يْ رَ ى قُ طَفَ اصْ ، وَ

نْ قُ  امً مِ اشِ ى هَ طَفَ اصْ يْشٍ وَ مٍ ، رَ اشِ نِي هَ نْ بَ اينِ مِ طَفَ اصْ ) از ميان فرزندان تعالىاهللا ( ]وَ

و ، هاشم را برگزيد، و از قريش، قريش را برگزيد، كنانه را برگزيد و از كنانه، اسماعيل
  )1320F1(»من محمد را از بني هاشم برگزيد

 نظر شما در اين مورد چيست؟

نابراين مي توان گفت اين موضوع ب، جايز نيست، : تفاخر به نسب به طور مطلق1ج
 به طور مطلق صحت ندارد.

هرسول اهللا صلَّى  ونَ «د:فرماي ميدرحديثي وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ رُ تَخِ فْ امٌ يَ وَ َّ أَقْ نيَ يَنْتَهِ لَ

اتُوا ينَ مَ ذِ مْ الَّ ائِهِ ىلَ .بِآبَ نَ عَ وَ ونُنَّ أَهْ يَكُ نْ  اللَّـهِ .. أَوْ لَ ـمِ لِ الْ عَ هُ  جُ دِ هْ دَ ي يُ ذِ ـالَّ هِ الْ فِ نْ اءَ بِأَ رَ   )1321F2(»خِ

نـد بايـد از ايـن كـار بـاز      كن مـي كساني كه به پـدران و نياكـان مـرده خـود افتخـار      (
از سوسـكي كـه سـرگين و كثافـت      تعـالى نـزد اهللا  ، و در صورتي كه بـاز نياينـد  ، بيايند

 پست تر خواهند بود.)، را با بيني خود مي غلطاند

 ز امور جاهليت است.افتخار به نسب ا

                                                            
 .6475-6333)،6242) ابن حبان (3606ترمذي ( )،4/107)،مسند احمد (2276مسلم  ( -1
 ) همانند آن5116)متن حديث از ترمذي است، ابو داود (3995ترمذي ( -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1784 
  

هرسول اهللا صلَّى  بِّيَّةَ  اللَّـهَ إِنَّ « علَيه وآله وسلَّم فرموده اند: اللـَّ مْ عُ نْكُ بَ عَ دْ أَذْهَ قَ

ـ ا بِ الْ هَ رَ فَخْ لِيَّةِ وَ اهِ ـجَ اءِ الْ يٌّ ، آبَ قِ رٌ شَ اجِ فَ يٌّ وَ قِ نٌ تَ مِ ؤْ وَ مُ مَ ، إِنَّامَ هُ نُو آدَ مْ بَ لُّهُ لِقَ  النَّاسُ كُ مُ خُ آدَ وَ

ابٍ  رَ نْ تُ  )1322F1(»مِ

تعصب جاهليت و افتخار به پدران را از شما دور كرده است؛ فرد يا مؤمن  تعالىاهللا [
مردم همه از فرزندان آدم هستند و آدم از خاك آفريده ، پرهيزگار است؛ يا فاسقِ بدبخت

 شده است]

هرسول اهللا صلَّى  رِ « مود:علَيه وآله وسلَّم فر اللـَّ نْ أَمْ تِي مِ بَعٌ يفِ أُمَّ ـأَرْ لِيَّةِ الَ الْ اهِ جَ

 : ُنَّ وهنَ كُ ُ رتْ ـيَ رُ يفِ الْ خْ ـفَ ابِ الْ سَ نُ يفِ ، أَحْ الطَّعْ ـوَ ابِ الْ ـوَ ، أَنْسَ ومِ الْ اءُ بِالنُّجُ قَ تِسْ ةُ ، اسْ النِّيَاحَ  )1323F2(»وَ

 را ترك ها آناز امور جاهليت چهار چيز در ميان امت من باقي مانده است كه [
طلب باران به وسيله ي ، طعن در نسب، كه عبارتند از: فخر به حسب، ندده مين

 ]نوحه خواني گريه و زاري براي مردگان.، ستارگان
اين حديث بيانگر نكوهش افتخار به نسب است؛ زيرا شرف آدمي با كارهايي است 

 .نمي رساند انسانشرافت آبائي و اجدادي سودي به  و ،دده ميكه انجام 
 شاعر گفته:

رت بأقوامٍ هلم رشف     إذا افتخَ

(قلنا صدقتَ ولكن بئس ما ولدوا                
1324F

3( 

يم؛ اما كن ميآنگاه كه تو به گذشتگان با شرافت خود مي نازي ما سخن تو را تصديق 
 بدان كه فرزندان نگون بختي از خود بر جاي گذاشته اند!

هرسول اهللا صلَّى  بُهُ « فرموده اند:وسلَّم آله علَيه و اللـَّ عْ بِهِ نَسَ ِ ْ يُرسْ هُ ملَ لُ مَ أَ بِهِ عَ طَّ نْ بَ   )1325F1(»مَ

                                                            
 »حسن غريب«) وقال3955)، ترمذي (5116ابو داود  ( -2
 )934مسلم  ( -3
بـئس مـا    شعر منسوب به ابن الرومي است با اين لفظ لئن فَخَرت بآباء ذوي حسبٍ + لقد صـدقت ولكـن   -1

 ولدوا
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 نسبش او را به جايي نمي رساند)، كسي كه عملش او را عقب بياندازد(

﴿ منظور از اين آيه           ﴾ :وبعضي را « ]۱۶۵[األنعام

فضائل ظاهري مراد است: مانند علم و زهد و  »مراتبي برتري دادبربعضي ديگر به 
به صاحبان چنين صفاتي در  تعالىو سخاوت و شجاعت و امثال آن؛ زيرا اهللا  عبادت

 رداند.گ ميدنيا و آخرت فضل و برتري نصيب 

  ﴿ در قرآن فرمود: تعالىاهللا               ﴾

 ]۱۱[اادله: 
 درجات بزرگي، به كساني از شما كه ايمان آورده اند و بهره از علم دارند تعالىاهللا «

 .»مي بخشد
رسول  تعالىد كه اهللا باش مياين ، منظور از حديثي كه در متن سؤال مطرح شده است

هاهللا صلَّى  را از مشهورترين و اشرفترين عرب انتخاب نمود تا مردم  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
پس اين كه اطمينان نموده ند كه اين كه پيامبر از نسلي با لياقت و با كمال و جمال است 

بديهي است كه به امانت ، و در بين عربهاي ديگر از جايگاه باالتري برخوردار هستند
گي امري معنوي است كه تقويت كننده ند؛ اين ويژكن ميداري و صداقت او بيشتر اعتماد 

هامر نبوت محمدصلَّى  علَيه وآله وسلَّم است؛ با وجود اين امتياز و ويژگي در بقيه  اللـَّ
امتياز نژاد و ، افراد قبيله پيامبر از عموهايشان و ديگران كه به رسالت ايشان ايمان نياورند

از جمله عموي رسول ، ه افتخار و مباهات نشدقبيله به آنان سودي نرساند و به آنان ماي

هاهللا صلَّى  ا أَيبِ « كه در قرآن در مورد ايشان فرمود: -علَيه وآله وسلَّم ابولهب اللـَّ دَ بَّتْ يَ تَ

تَبَّ  َبٍ وَ  [بريده باد دو دست ابولهب و مرگ بر او] »هلَ

 يد:گو ميشاعر در اين مورد 

ي نسانلعمرك ما اال[  فال ترتك التقوي اتّكاالً عيل النسب]  نهإال بدِ

يَّ  فارسٍ » سلامنَ «[فقد رفع اإلسالم  قِ  »] أبا هلب«و قد وضع الرشك الشَّ

                                                                                                                                                       
 ]3699[مسلم: -2



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1786 
  

 )1326F1(دشو ميدين اوست بخاطر نسب مسير تقوي رها ن انسانبدون ترديد سرمايه ي 
اسالم به سلمان فارسي عزت داد و شرك و بت پرستي ابولهب شقي و بدبخت را 

 ليل نمود.خوار و ذ
 29/10/1420فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين مورخه 

و از اين آيه ، : برخي معتقدند كه تفاخر به نسب امري زيبا و پسنديده است2س

﴿ يرند:گ مياستدالل              ﴾ :۳۲[الزخرف[  

هل اهللا صلَّى و از اين حديث رسو »و بعضى را بر بعضى برترى داديم« علَيه وآله  اللـَّ

يلَ  اللَّـهَ إِنَّ [ يرند:گ ميوسلَّم نيز استدالل  عِ مَ يمَ إِسْ اهِ رَ دِ إِبْ لَ نْ وَ ى مِ طَفَ دِ ، اصْ لَ نْ وَ ى مِ طَفَ اصْ وَ

نِي كِنَانَةَ  يلَ بَ عِ مَ ا، إِسْ شً يْ رَ ةَ قُ نِي كِنَانَ نْ بَ ى مِ طَفَ اصْ يْشٍ بَ ، وَ رَ نْ قُ ى مِ طَفَ اصْ مٍ وَ اشِ ، نِي هَ

مٍ  اشِ نِي هَ نْ بَ اينِ مِ طَفَ اصْ  )1327F2(]وَ

و از ميان فرزندان ، اسماعيل را برگزيد، ) از ميان فرزندان ابراهيمتعالىاهللا ([
، هاشم را برگزيد، و از قريش، قريش را برگزيد، كنانه را برگزيد و از كنانه، اسماعيل

 ومن محمد را از بني هاشم برگزيد]
 رد چيست؟نظر شما در اين مو

هبه نظرم تفاخر به نسب از امور جاهليت است. رسول اهللا صلَّى  ج: علَيه وآله  اللـَّ

﴿ د:فرماي ميكه  تعالىوسلَّم از اين كارها بيزاري جسته است. ولي گفتار اهللا     

         ﴾ :ى داديمو بعضى را بر بعضى برتر« ]۳۲[الزخرف«  

﴿ د:فرماي مي تعالىد. چرا كه اهللا باش ميمنظور از آن امور دنيوي          

                            

                                                            
 شعر منسوب به علي است وهمچنين ونمسوب به صاحب بن عباد وبه جاي كلمه عاشقي، شريف است. -1
و لـه  » هذا حـديث حسـن صـحيح   «) و قال: 3605) و الترمذي  (31731) و ابن ابي شيبة  (4/107احمد  ( -2

 ).2276شاهد عند مسلم  (
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                    ﴾ :۳۲ – ۳۱[الزخرف[  

 مكه و طائف)( و ثروتمندى) از اين دو شهر( چرا اين قرآن بر مرد بزرگ«و گفتند: «
كنند؟! ما معيشت  ) آيا آنان رحمت پروردگارت را تقسيم مى31( »ل نشده است؟!زنا

را در حيات دنيا در ميانشان تقسيم كرديم و بعضى را بر بعضى برترى داديم تا  ها آن
و رحمت پروردگارت از تمام آنچه  ;و با هم تعاون نمايند)( يكديگر را مسخر كرده

 »)32( كنند بهتر است! آورى مى جمع
يكي قوي و ديگري ، يكي مريض و ديگري سالم، اين يكي فقير و ديگري ثروتمند

 ضعيف و ناتوان است... منظور از آيه اين است. 
هاما فخر فروشي به نسب از ادعاهاي جاهليت است كه رسول اهللا صلَّى  علَيه  اللـَّ

 ست.آن اظهار بيزاري نموده ا ي دهندهوآله وسلَّم از انجام 

﴿ د:فرماي مي تعالىاهللا                      

                         ﴾ :۱۳[احلجرات[ 

ها قرار داديم  ها و قبيله يك مرد و زن آفريديم و شما را تيره اى مردم! ما شما را از«
ترين شما نزد خداوند با  گرامى )،اينها مالك امتياز نيست( ;تا يكديگر را بشناسيد

  »)13( خداوند دانا و آگاه است! ;تقواترين شماست
 منظور از آن شناختن يكديگر است نه تفاخر و فخر فروشي.

 ن عثيمينفتوا با امضاي شيخ اب

با كنيز زاده ها وافراد غير اصيل كه داراي نژاد ، ] حكم ازدواج بين افراد اصيل قبيله29[
 عربيپايين هستند ويا ازدواج عجمي وبردگان آزاد شده با 

، : بين ساكنان شهر نجد جا افتاده است كه در امر ازدواج بين افراد مختلف1س
د كه مثالً فالن شخص شو مييي اعمال مقياسهاي متفاوتي مد نظر است و محدوديتها

 كارگر و يا نجار است. فالن شخص كنيز زاده است...
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محلي از اعراب دارد؟ مگر نه اين است كه تعصب ، آيا اين امر در شريعت اسالم
چيست؟ آيا مگر انبياء داراي  ها انساننژادي از امور جاهليت است؟ معيار برتري بين 

مله نجاري؛ كه برخي از شهروندان نجد چنين كاري را بي از ج، حرفه و شغل نبوده اند
 ارزش مي پندارند؟

 عوامل اين تعصب نژادي و شغلي چيست؟
لطفاً در اين مورد به صورت مستند و مستدل توضيح دهيد؛ زيرا برخي از شهروندان 
بخصوص باديه نشينها داراي چنين طرز تفكري هستند؛ بنده خطيب نماز جمعه هستم و 

 هم به استناد از فتواي شما اين موضوع را براي مردم توضيح دهم.اخو مي
دين ، : علما در مورد كفو در نكاح نظرياتي گوناگوني دارند؛ صحيح ترين نظريه1ج

﴿ د:فرماي مي تعالىمداري است؛ اهللا          ﴾ :۱۳[احلجرات[  

 .»رين شماستقطعاً ارجمندترين شما پرهيزگارت«
 يضاين نظريه ي مالك بن انس ره هاز عمر و ابن مسعود رضي ، عنْه است اللـَّ  اللـَّ

نْهنيز همين نظريه نقل شده است. ع 

از محمد بن سيرين و عمر بن عبد العزيز رحمهما اهللا هم همين نظريه نقل شده 
هاست. در روايتي داريم كه رسول اهللا صلَّى  لَيه وآله وسلَّم عقد نكاح زيد بن ع اللـَّ

 يضحارثه ره عنْه غالم آزاد شده ي خويش را با زينب بنت جحش منعقد نمود و  اللـَّ
قريشي و مادرش هاشمي است. فاطمه بنت قيس را كه قريشي است ، در حالي كه زينب

(درآورد.، به عقد نكاح اسامة بن زيد بن حارثه
1328F

يد هر دو موالي رسول اسامه و پدرش ز )1
هاهللا صلَّى   علَيه وآله وسلَّم بوده اند. اللـَّ
ه رضي عائشه د كه ابو حذيفه بن عتبه بن ربيعه بن عبد كن ميروايت  عنْها اللـَّ

سالم را كه غالم آزاد شده ، كه از همراهان پيامبر در جنگ بدر بود -از قريش -سشم

                                                            

﴿ احزاب 36در تفسير آيه 20/272،271تفسير ابن جرير طبري  -1        ﴾ 
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هند دختر وليد بن عتبه بن ، رزندي قبول كرد و برادرزاده اشبه ف، ي زني انصاري بود
(را به نكاح او درآورد.، ربيعه

1329F

1(  
 د كه گفت: خواهر عبدالرحمنكن ميحنظله بن أبي سفيان الجمحي از مادرش نقل 

عوف را ديدم كه همسر بالل بود؛ ومشخص است كه عبدالرحمن قريشي است و بالل 
 يق است.حبشي و آزاد شده ي ابوبكر صد

بردگان آزاد شده) با عربي و يا ( بنابرين در شريعت جايز است كه عجمي و موالي 
 بالعكس ازدواج كند. 

 )851(، شماره، مجلة الدعوة -انجمن دائمي
: حكم كسي كه براي دخترش خواستگار مناسبي آمده؛ اما او دخترش را به عقد 2س

خواستگار داراي اصل و نسبي پايين است د با اين استدالل كه آور مياين خواستگار در ن

﴿ يرد:گ ميو ايشان از خانواده ي اشراف هستند و از اين آيه استدالل      

                  ﴾ :۱۶۵[األنعام[ 

و ، در زمين ساخت و نمايندگان) خود( و او كسى است كه شما را جانشينان«
 »درجات بعضى از شما را باالتر از بعضى ديگر قرار داد

﴿ و آيه                              ﴾

  ]۱۳[احلجرات: 
ها قرار داديم  ها و قبيله را تيرهاى مردم! ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما «

 »)،اينها مالك امتياز نيست( ;تا يكديگر را بشناسيد
معتبر است؛ ، گروهي از اهل علم بر اين نظريه هستند كه نسب در نكاح هرچند: 2ج

يند: مي توان مانع ازدواج زن با اصل و نسب با مردي شد كه از نظر اصل و گو ميو 
، واقعيت اين است كه در امر ازدواج بايد مالك و معيار نسب در درجه ي او نيست؛ اما

هدين و اخالق باشد؛ زيرا رسول اهللا صلَّى  طَبَ [علَيه وآله وسلَّم فرموده است:  اللـَّ ا خَ إِذَ

                                                            
 )3224) نسائي (2061)، ابو داود (5088-4000)، بخاري  (1265(  2/605» موطاً مالك« -2
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نْ فِتْنَةٌ يفِ  لُوا تَكُ عَ فْ وهُ إِالَّ تَ جُ وِّ زَ هُ فَ قَ لُ خُ نَ دِينَهُ وَ وْ ضَ نْ تَرْ مْ مَ يْكُ ـإِلَ يضٌ أَ الْ رِ ادٌ عَ فَسَ ضِ وَ  )1330F1(]رْ

وقتي شخصي براي ازدواج نزد شما آمد او را داماد كنيد و گرنه فتنه و فساد در زمين (
 فراگير خواهد شد.)

در امر ازدواج دين و ، اين گونه باشد و معيار اول انسانشايسته است كه نگرش  
ين اگر خواستگار فردي اخالق باشد. توجه به مسئله ي نسب از امور ثانويه است. بنابرا

بايد به او جواب مثبت داد؛ اگرچه از نظر نسب در درجه ي ، با ديانت و با اخالق بود
 پاييني باشد. 

﴿ :ي اما آيه                        ﴾

 ]۱۶۵[األنعام: 
چنين خواهد نمود؛ زيرا اهللا  تعالى: بدون ترديد باري در توضيح اين آيه بايد گفت

، دين، بعضي از افراد را بر بعضي ديگر برتري بخشيده است؛ برتري در علم تعالى
.. با اين وجود نمي توان خواستگار مناسب و شايسته را به دليل .جسم و، عقل، حكمت

 اهميتي ندارند.تفاوت قبيله اش و پايين بودن نسبش رد نمود؛ زيرا اين امور 

هاما ارشاد رسول اهللا صلَّى  حُ «علَيه وآله وسلَّم كه فرموده است:  اللـَّ نْكَ ـتُ : الْ عٍ بَ َرْ أَةُ ألِ رْ مَ

ا ينِهَ لِدِ َا وَ هلِ َامَ جلِ ا وَ بِهَ َسَ حلِ َا وَ ، د: به خاطر مالششو ميزن به خاطر چهار چيز نكاح [ )1331F2(»ملَِاهلِ

 ]و دينش، زيبايي اش، نسبش
هارشاد رسول اهللا صلَّى  علَيه وآله وسلَّم حقيقت دارد و سخني متين و راستين  اللـَّ

مال و نسب و زيبايي ، از نظر مردم مالك انتخاب همسر، بايد عرض نمود كه بله، است
هو دينداري است؛ اما آيا مالك شريعت همين است؟ پيامبرصلَّى  لَّم در علَيه وآله وس اللـَّ

پس دستهايت خاك آلود « »يداك تَرِبت الدينِ بِذَات فَاظْفَرْ«ادامه ي همين حديث فرمود:
 »باد! زن ديندار را انتخاب كن

                                                            
 ذكر شد. 4تخريج اين حديث در فتواي شماره  -1
 )1466) مسلم  (5090بخاري  ( -1
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 فتوا با امضاي شيخ ابن عثيمين

] حكم ترجيح اهل كتاب بر مسلماني كه نژاد پائين داشته مانند بردگان آزاد شده يا 30[
 بودهكسي كه مادرش كنيز 

برخي از افراد ازدواج با اهل كتاب را بر مسلماني كه داراي نسب پائيني است  س:
ازدواج با مسلماني كه داراي نژاد پائيني است براي ، با اين توجيه كه، ندده ميترجيح 

 مشكالت اجتماعي ببار خواهد آورد. نظر شما در اين مورد چيست؟ ها آن

﴿ د:فرماي مي تعالىاهللا به نظر بنده اين تفكر غلط است؛  ج:       

        ﴾ :بي گمان كنيز با ايمان از زن مشرك بهتر است « ]۲۲۱[البقرة

 .»زيبايي) او شما را مفتون سازد( هرچند
ي مسئله عجمي با عرب، مسئله عدم ازدواج يك قبيله با قبيله ديگر و نژاد اعلي با ادني

 بي اصل و بي پايه است.
هرسول اهللا صلَّى ، ازدواج كنيز زاده با اصيل درست است علَيه وآله وسلَّم در امر  اللـَّ

هازدواج دو موضوع را مطرح نموده اند كه سومي وجود ندارد. پيامبرصلَّى  علَيه وآله  اللـَّ

يْ [ وسلَّم فرمودند: طَبَ إِلَ ا خَ نْ فِتْنَةٌ يفِ إِذَ لُوا تَكُ عَ فْ وهُ إِالَّ تَ جُ وِّ زَ هُ فَ قَ لُ خُ نَ دِينَهُ وَ وْ ضَ نْ تَرْ مْ مَ كُ

ـ ادٌ الْ فَسَ ضِ وَ  )1332F1(]أَرْ

او را ، وقتي شخصي براي ازدواج نزد شما آمد كه دين و اخالق او را مي پسنديد(
 داماد كنيد وگرنه فتنه وفساد در زمين فراگير خواهد شد.)

 ي شيخ ابن عثيمينفتوا با امضا

مْ « ] معني حديث:31[ كُ امَ حَ لُونَ بِهِ أَرْ ا تَصِ مْ مَ ابِكُ نْ أَنْسَ وا مِ لَّمُ عَ 1333F(»تَ

2( 

                                                            
 ذكر شد. 4تخريج اين حديث در فتواي شماره  -1
) و صـححه و  7284( 4/161حاكم » حديث غريب من هذالوجه«) و قال:1979) ترمذي  (2/374احمد  ( -2

 )1/276»  (الصحيحة« وافقه الذهبي. و صححه أيضاً األلباني في 
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د كه معتقدند باش ميمعني اين حديث چيست؟ آيا مي تواند به نفع كساني دليل  س:
ي نمي توانند با افراد طبقه ، كساني كه از نظر نژادي در طبقه ي باالي جامعه قرار دارند

 با غير اصيل آميخته نشود. پائين اجتماع ازدواج كنند؟ تا نسب قبيله هاي اصيل

در مورد صحت اين حديث اطالع ندارم؛ اما در صورت صحيح بودن معنايش  ج:
هاين است كه رسول اهللا صلَّى  د تا نسب خود را ده ميعلَيه وآله وسلَّم به ما دستور  اللـَّ

وندان صله ي رحم داشته باشيم؛ از قبيله ي خود مان باشند يا از بشناسيم و با خويشا
بر فرض مثال شخصي كه مادرش كنيز است ، اصيل باشند يا غيرآن، قبيله اي ديگر باشند

از نظر نژادي از  هرچندو خودش آزاد است؛ ارباب كنيز با او صله ي رحم نمايند؛ 
ژاد و اصيل و غير اصيل ندارد. كنيز زاده باشد. اين حديث داللت بر ن، طرف مادر
 كه از نظر نسب فرق دا شته باشد. هرچندخويشاوند است ، خويشاوند

   فتوا با امضاي شيخ ابن عثيمن

مْ « ] معني حديث:32[ كُ وا لِنُطَفِ ُ ريَّ َ  »ختَ

وا [ برخي از مردم معتقدند: معني اين حديث: س: انْكِحُ مْ وَ كُ وا لِنُطَفِ ُ َريَّ ـختَ اءَ الْ فَ أَكْ

مْ وَ  يْهِ وا إِلَ  )1334F1(]أَنْكِحُ

اين است كه خانواده هاي اصيل و داراي حسب و نسب و اسم و رسم نبايد با 
كساني ازدواج كنند كه از طبقه ي پائين اجتماع هستند؛ مردم اين گونه معتقدند؛ فردي 

او را ، ديندار و امانت دار باشد؛ اما به دليل اين كه از فالن طبقه پائين است هرچند

وا « ند. نظر شما در اين مورد چيست؟ لطفاً نظر خود را بيان داريد.ده مين همسر ُ َريَّ ختَ

مْ  يْهِ وا إِلَ أَنْكِحُ اءَ وَ فَ وا األَكْ أَنْكِحُ مْ وَ كُ   .»لِنُطَفِ

                                                            
و فيـه   ،) و صححه و لم يوافقه الذهبي2687(  2/163) حاكم 198( 3/299) دار قطني  (1968ابن ماجه  ( -1

 بن عمران و هو متروك الحديث.الحارث 
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 قابل استدالل هم ،و چون صحيح نيست، بنظر ما اين روايت صحيح نيست ج:
 باطل است.  د. بنابراين استدالل اين افراد نژاد پرستباش مين

 فتوا با امضاي شيخ ابن عثيمين.

 ] توضيح واژه ي مولي از نظر شرع 33[

 د؟ شو ميمعني شرعي مولي چيست؟ آيا مولي بر برده اطالق  س:

 -وهم به كسي كه برده اي را آزاد نموده -عتيق –د شو ميمولي به برده اطالق  ج:
د: بني هاشم شو ميآنگونه كه گفته ، د: ابو رافع مولي بني هاشمشو مي؛ مثالً گفته  -معتق

 مولي ابو رافع.
معناي اين عبارت اين است كه ابو رافع با بني هاشم پيمان دوستي منعقد نموده است 

د و همچنين شو ميد و به آنان پناهنده كن ميرا ياري  ها آنو به آنان منسوب است كه 
ند و به عنوان كن ميو را ياري نند و در مشكالت ادا مياز خودشان  بني هاشم ابو رافع را

 ند.بر ميعصبه از او ميراث 
 ارث، نزد برخي علما: برده از معتق خود در صورتي كه عصبه ي نسبي نداشته باشد

كه  هرچندد كه از بردگي آزاد شوند؛ شو ميد؛ بنابراين كلمه مولي بر كساني اطالق بر مي
، وده و سپس آزاد شده استيكي از اجداد آنان در گذشته هاي بسيار دور برده ب

د. مولي گاهي نسبش از عرب است شو ميهمچنين بر فرزندان او كلمه ي مولي اطالق 
مانند زيد بن حارثه و گاهي از عجم است. مانند اكثر موالي صدر اسالم كه همگي در 

طاووس بن ، عطاء بن ابي رباح، فقه و حفظ زبانزد بوده اند. مانند: سعيد بن جبير، علم
 و اهللا اعلم).( .محمد بن اسحاق و ديگران، انكيس

 29/10/1420مورخه ي ، فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين

 ] حكم نگاه كردن به نامزد34[

در ، عدم رؤيت همسر قبل از عقد نكاح و ازدواج است، يكي از اسباب طالق س:
 اريد؟ حالي كه دين اسالم اين را جايز قرار داده است؛ چه توضيحي در اين مورد د
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بدون ترديد عدم رؤيت همسر قبل از ازدواج يكي از اسباب جدايي و طالق  ج:
است. بخصوص زماني كه مرد متوجه شود كه همسرش از نظر حسن جمال بر خالف 
آن چيزي است كه در موردش با او صحبت كرده اند. بنابراين شريعت اسالمي به مرد 

ههمسر آينده اش را ببيند؛ رسول اهللا صلَّى ، اين اجازه را داده است كه قبل از ازدواج  اللـَّ

 لَّمسو هآلو هلَيمْ « د:فرماي ميع كُ دُ طَبَ أَحَ ا خَ ـإِذَ وهُ إِىلَ الْ عُ دْ ا يَ نْظُرَ إِىلَ مَ تَطَاعَ أَنْ يَ إِنْ اسْ أَةَ فَ رْ مَ

لْ  عَ يَفْ لْ ا فَ هَ احِ امَ ، نِكَ يْنَهُ مَ بَ دَ ؤْ  أَنْ يُ رَ هُ أَحْ إِنَّ   )1335F1(»فَ

، [هرگاه يكي از شما از زني خواستگاري نمود و مي توانست به محاسن او نگاه كند
اين كار را بكند تا انگيزه ي ازدواجش با اين زن بيشتر شود؛ زيرا نگاه كردن به همسر 

 زندگي موفقي خواهند داشت.]، د و در آيندهشو ميآينده سبب ايجاد الفت و دوستي 
هز مغيرة بن شعبه رضي ترمذي و نسائي و ابن ماجه ا عنْه روايت نموده اند كه  اللـَّ

هايشان از زني خواستگاري نمود رسول اهللا صلَّى   علَيه وآله وسلَّم به ايشان فرمود: اللـَّ
ار در به همسر آينده ات نگاه كن؛ زيرا اين ك( »بينَكُما يؤْدم أَنْ أَحرَى فَإِنَّه إِلَيها انْظُرْ«

 ادامه ي زندگي مشترك بهتر است و بين شما دوستي و موفقيت به ارمغان خواهد آورد).
هد كه مردي براي رسول اهللا صلَّى كن ميامام مسلم در صحيح خود روايت  علَيه  اللـَّ

هوآله وسلَّم عرض كرد كه از زني خواستگاري نموده است؛ پيامبر صلَّى  آله علَيه و اللـَّ

ا« وسلَّم از او پرسيد: يْهَ تَ إِلَ  »أَنَظَرْ

 [آيا او را ديده اي وبه او نگاه كرده اي؟]
، مجموعه اين احاديث بيانگر اين امر است كه نگاه كردن به نامزد قبل از ازدواج

جايز است و بايد اين گونه باشد؛ زيرا اين كار موفقيت را براي زندگي به ارمغان 
 رداند.گ ميگي را سرشار از موفقيت و شادي د و زندآور مي

                                                            
) وصححه و وافقه الذهبي. قال ابـن حجـر   2696(  2/165) حاكم 2082)، ابو داود (360-3/334احمد  ( -1

 »و سنده حسن: «9/181في الفتح 
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از زيبائيهاي شريعت اسالمي اين است كه موارد خير و صالح را براي پيروان خود 
 در نظر گرفته است و نيازهاي فوري و آتي جامعه را مد نظر قرار داده است.

ند پاك و بي همتاست پروردگاري كه اين قوانين را نازل فرموده و دين اسالم را مان
كشتي نوح عليه السالم قرار داده است كه اگر كسي بر آن سوار شود نجات مي يابد و 

 د.شو مياگر كسي سرباز زند هالك 
  1410/ 4/4مورخه ي  –مجلة الدعوة  –شيخ ابن باز 

 اهد او را ببيندخو مي] شرايط و محدوده ي نگاه به دختري كه خواستگار 35[

دختر مورد نظرش را ببيند؟ از علماي دين شنيده خواستگار تا چه حد مي تواند  س:
 ولي در روزنامه، بودم كه خواستگار مي تواند فقط صورت و دو كف دست او را ببيند

خواندم كه خواستگار مي تواند دو پاي نامزدش تا ، دشو ميالنور) كه در مصر پخش (
 لطفاً قول صحيح را بيان كنيد؟، زير زانو ببيند

مي تواند خود را سر راه او قرار بدهد ، هد با دختري ازدواج كنداخو ميآيا كسي كه 
 و مخفيانه او را نگاه كند؟ آيا اين عمل از صحابه انجام گرفته است؟

هنگام خواستگاري به اتفاق علما مي ، اهد با زني ازدواج كندخو ميكسي كه  ج:
 تواند بدون تلذذ و شهوت و بدون خلوت به صورت او نگاه كند.

اهند در آينده با هم ازدواج خو ميرورت بدان خاطر است كه بين دو نفري كه اين ض
زيرا چهره در برگيرنده ي ، نگاه به چهره كافي است، كنند محبت و الفت برقرار شود

 د.شو ميبا نگاه كردن به چهره مقصود حاصل ، محاسن و زيبائيهاي شخص است
ي كه غالباً ظاهر است و نگاه نگاه كردن به دو كف دست و اعضاي، برخي از ائمه

خواستگار مي ، د؛ جايز قرار داده اندكن ميفرد را بيشتر تشويق به ازدواج  ها آنكردن به 
اهد با او ازدواج كند و نامزد خو ميراه رفتن فرد مورد عالقه اش را كه ، تواند مخفيانه

 است ببيند تا بيشتر به ازدواج با او تشويق شود.
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هبن عبد اهللا رضي ابو داود از جابر   اللَّـهد كه رسول اهللا صلَّى كن ميعنْه روايت  اللـَّ

 هآلو هلَيع لَّمسمْ « فرمود:و كُ دُ طَبَ أَحَ ا خَ ـإِذَ وهُ إِىلَ الْ عُ دْ ا يَ نْظُرَ إِىلَ مَ تَطَاعَ أَنْ يَ إِنْ اسْ أَةَ فَ رْ مَ

لْ  عَ يَفْ لْ ا فَ هَ احِ  أَنْ يُ ، نِكَ رَ هُ أَحْ إِنَّ امَ فَ يْنَهُ مَ بَ دَ  )1336F1(»ؤْ

[چون يكي از شما از دختري خواستگاري نمود و مي توانست به محاسن او نگاه 
 تا انگيزه ي ازدواجش قويتر شود.]، كند اين كار را انجام دهد

از زني خواستگاري نمودم و خودم را پنهان مي كردم ( يد:گو ميجابر رضي اهللا عنه 
 سر انجام با او ازدواج نمودم).، واج بيشتر مشتاق او شومتا به او نگاه كنم و در امر ازد
 اللَّـهپيامبر صلَّى ، يد: مردي از زني خواستگاري نمودگو ميابو هريره رضي اهللا عنه 

 هآلو هلَيع لَّمسبه او فرمود:و » ِ نيُ إِنَّ يفِ أَعْ ا فَ يْهَ تَ إِلَ ـأَنَظَرْ يْئًاالْ ارِ شَ  )1337F2(»أَنْصَ

زيرا در چشم هاي انصار چيزي است. منظور اين است داراي ، ت نگاه كنبه نامزد( 
 چشم هاي كوچكي هستند و يا آبي چشم هستند كه شايد مورد پسند شما واقع نشوند).

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفيق
 )18/75( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 يش دختر براي نامزدش و حكم دادن هديه از طرف پسر به نامزدش] حكم آرا36[

آيا دختري كه با پسري نامزد است مي تواند خود را آرايش نموده ودر جلوي  س:
 نامزدش حاضرشود؟ 

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

دختراني است كه در سطح شهر و بازار هستند؛ يعني: با اين پسر نسبت محرميت 
اجازه داده است ، اهد از دختري خواستگاري كندخو ميندارند. اما شريعت به كسي كه 

 در زندگي آنان سبب، زيرا اين كار ضرورت دارد و در صورت توافق، كه او را ببيند

                                                            
 ديث در فتواي سابق گذشت.تخريج ح -1
 ) و ديگران3249-3248)،نسائي  (299-2/286احمد  ( ،)1424مسلم  ( -2
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دختر نمي تواند خود را آرايش نموده ودر مجلس ، دشو ميايجاد الفت و دوستي 
در حق او نامحرم و بيگانه است؛ ، خواستگاريش حاضر شود؛ زيرا اين خواستگار

بنابراين دختر با همان وضع عادي و بدون آرايش و زينت در جلوي خواستگارش 
دختر خود را آرايش كند با چنين تيپي حاضر شود تا او را ببيند؛ چنانچه اين خانم و يا 

نزد خواستگارش بيايد و خواستگار با اين حالت و وضعيت او را ببيند و بپسندد و باهم 
و شوهرش او را با شكل عادي ، ازدواج كنند و پس از اين كه آرايش ظاهري دور شود

صورت تر و ديگر آن ، ؛ زيرا آنچه اكنون مي بيندآيد ميو بدون آرايش ببيند و خوشش ن
چه بسا مرد از همسرش متنفر شود و او را نپسندد. خواستگار ، تازه و آرايش شده نيست

البته ، اهد با او ازدواج كند ببيندخو ميسر و گردن دختري را كه ، قدم، مي تواند صورت
 به شرط حضور ولي و يا يكي از محارم زن.

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

به هم ديگر دست ، خلوت كنند، پس از عقد مي توانند باهم تلفني صحبت كنند
اما مواظب باشند قبل از برگزاري مراسم عروسي با هم عمل مقاربت را انجام ، بزنند

امله شود و مورد اتهام قرار گيرد. اين احتمال وجود ندهند؛ زيرا احتمال مي رود زن ح
، دارد كه مرد بعد از عقد نكاح و قبل از برگزاري مراسم عروسي و اطالع عموم مردم

وفات كند و چون بعد از نكاح با همسرش مجامعت نموده و زن حامله شده است 
 يرد.گ مياين زن از طرف مردم مورد اتهام قرار ، وسپس وضع حمل كند

بيانگر اين ، دكن ميرا قبول  ها آند و دختر كن ميهدايايي كه داماد به نامزدش تقديم 
، 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( –) 5( وةكتاب الدع -شيخ ابن عثيمين

 ] حكم تماس تلفني بين دو نفري كه باهم نامزد هستند37[

 آيا دونفر كه باهم نامزد هستند مي توانند تلفني باهم صحبت كنند؟ س:
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مكالمه ي تلفني با نامزدي كه جواب مثبت داده است بخاطر ايجاد تفاهم و درك  ج:
جايز است. اگر مكالمه ي ، نياز و بدون خوف فتنه و به اندازه ي ضرورت و، يكديگر

بهتر است؛ زيرا ايجاد شك وشبهه را از بين ، تلفني در حضور ولي دختر صورت گيرد
د؛ اما مكالمات تلفني كه بين مردان و زنان و پسران و دختراني كه عقد نكاحشان بر مي

د نكن ميو فقط جهت آشنايي و شناخت يكديگر با هم تماس برقرار ، منعقد نشده است
د؛ اهللا شو ميو سبب فتنه و گرفتاري در فواحش و اعمال زشت ، امري منكر وحرام است

﴿ د:فرماي مي تعالى                            

 ﴾ :۳۲[األحزاب[  

ا آن كس كه در دلش بيماري است ت، [اي همسران پيامبر] پس به ناز سخن مگوئيد«
 »طمع ورزد؛ و سخن به متعارف گوئيد

آن هم با ، هيچ زني اجازه ندارد با هيچ مردي صحبت كند؛ مگر بنا به ضرورت و نياز
 كه سبب تحريك احساسات شود. لحني عادي و بدون تفنن در صدا

هسته تلبيه علما اين مسئله را تصريح نموده اند كه زن هنگام اداي حج با صداي آ
 بگويد و صدايش را بلند نكند.

انَ [ در حديث آمده است: بْحَ : سُ لْ يَقُ لْ تِهِ فَ الَ ءٌ يفِ صَ ْ هُ يشَ ابَ نْ نَ ؛ مَ اءِ يقُ لِلنِّسَ فِ إِنَّامَ التَّصْ

 )1338F1(]اللَّـهِ 

بگويد: ، [كف زدن مختص به زنان است؛ كسي كه در نماز براي او موردي پيش آمد
 سبحان اهللا] 

ث مي توان استدالل نمود كه مردان بيگانه صداي زن را نشنوند؛ مگر از اين حدي
در صورت نياز و ضرورت زن مي تواند با مرد بيگانه ، زماني كه نياز به اين كار باشد

 واهللا اعلم).( اما با حفظ وقار و حيا.، صحبت كند
 )164-2/163(، المنتقي -شيخ فوزان

                                                            
 )421) مسلم  (1218بخاري  ( -1
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 ] حكم مهريه در نكاح38[

به  تعالىدختران خود را بدون مهريه وبه منظور رضاي اهللا ، موحدمردي مؤمن و س:
 ازدواج داده است آيا اين ازدواج صحيح است؟

چيزي كه در ، تعيين مهر در نكاح الزامي است به دليل كتاب و سنت و اجماع ج:
 تعالىد؛ اهللا شو ميردد صداق و اجر و يا مهر ناميده گ ميعقد نكاح براي زن تعيين 

 ﴿ د:يفرما مي      ﴾ :۴[النساء[ 

 .»و مهريه ي زنان را به خوشي تقديمشان كنيد«
يعني شما مكلف هستيد كه مهريه ي زنان را با طيب خاطر پرداخت نمائيد؛ زيرا 

 عالىتاهللا ، بر مرد فرض شده است در مقابل ازدواج مرد با زن تعالىمهريه از جانب اهللا 
 د:فرماي مي

﴿                           

                  ﴾ :۲۴[النساء[ 

ف اموال خويش طلب و آنچه غير از اين باشد براي شما حالل است كه با صر«
مهرشان را ، نه زشتكارانه. و زناني را كه [با ازدواج] بهره گرفته ايد، كنيد[ولي] پاكدامنانه

به عنوان فريضه ي الهي به آنان بپردازيد. و در آنچه پس از تعيين مهر برآن توافق 
 .»گناهي بر شما نيست، ييدنما مي

هزني خودش را به رسول اهللا صلَّى  لَيه وآله وسلَّم عرضه نمود و به پيامبر صلَّى ع اللـَّ
ه هعلَيه وآله وسلَّم پيشنهاد نمود تا او را به همسري قبول كند ؛ پيامبر صلَّى  اللـَّ علَيه  اللـَّ

 هآلولَّمسلَّى ، پيشنهاد او را نپذيرفت ويكي از ياران پيامبرصه وسلَّم  علَيه وآله اللـَّ
هپيامبرصلَّى ، خواست با اين زن ازدواج كند علَيه وآله وسلَّم از آن صحابي خواست  اللـَّ

علَيه  اللَّـهصحابي عرض نمود: يا رسول اهللا صلَّى ، تا مهريه ي اين زن را پرداخت كند
هپيامبرصلَّى ، وآله وسلَّم فقير هستم وچيزي ندارم علَيه وآله وسلَّم فرمود: اگر مي  اللـَّ

هپيامبرصلَّى ، تواني انگشتر آهني به او تقديم كن؛ آن مرد جويا شد ولي چيزي نيافت  اللـَّ
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علَيه وآله وسلَّم اصرار داشت تا آن زن را در مقابل چيزي كه نفعش به زوجه برگردد به 
هرصلَّى سر انجام پيامب، ازدواج آن صحابي درآورد علَيه وآله وسلَّم زن را در مقابل  اللـَّ

سوره هايي از قرآن كه آن صحابي ياد داشت به ازدواج او درآورد؛ تا آن سوره ها را به 
 عنوان مهريه به همسرش ياد دهد.

چنانچه كسي زني را از ولي آن زن ، مهريه در نكاح ضروري است، به اجماع امت
يرد؛ برخي از گ ميا اين شرط كه چيزي به عنوان مهريه به زن تعلق نخواستگاري نمود ب

علما گفته اند: اين نكاح صحيح نيست و برخي از علما گفته اند: نكاحش صحيح است 
تعلق » مهر المثل«و شرط باطل است. پس از زفاف و يا پس از مرگ شوهر براي زن 

هلَّى يرد؛ به دليل داستان زني كه خود را به پيامبرصگ مي علَيه وآله وسلَّم عرضه نمود  اللـَّ
 قول دوم راجح است.، تا با او ازدواج كند

اما نوع مهريه و مقدار آن مشخص ، مردي با زني ازدواج نمود تا مهريه ي او را بدهد
 يرد.گ ميمهر المثل به زن تعلق ، نكاح صحيح است و پس از دخول يا وفات شوهر، نشد

 ﴿ د:فرماي يم تعالىاهللا                    

    ﴾ :۲۳۶[البقرة[ 

اگر زناني را كه قبل از نزديكي و قبل از تعيين مهر طالق داديد گناهي برشما «
 .»نيست

 له وصحبه وسلم و صلي اهللا علي نبينا محمد و آ، وباهللا التوفيق
 )33-19/31( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] آيا مقدار مهر در شريعت مشخص شده است39[

آيا در شريعت اسالمي اين امر جايز است كه: شخصي دخترش را به خاطر  س:
در ازدواج مرد مسلماني درآورد بدون اين كه از او چيزي به عنوان  تعالىرضاي اهللا 

 ريافت كند؟ مقدار مهر شرعي چقدر است؟مهريه د
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تا جايي كه ما اطالع ، اصل در ازدواج بر آن است كه مقدار مهر مشخص شود ج:
داريم دليلي برتعيين مقدار مهر در شريعت نيست؛ ازدواج هايي كه در زمان رسول اهللا 

هصلَّى  قدار مهرشان متفاوت علَيه وآله وسلَّم بين مسلمانان صورت گرفته است م اللـَّ
 بوده است.

لَ « روايت است كه: در مسند احمد و سنن ترمذي كه آن را صحيح دانسته است؛ عَ جَ

 [يك جفت كفش به عنوان مهريه تعيين شد.] »املهر نَعلنيَ 

هِ طَعَ [ در مسند احمد و ابو داود آمده است: يْ دَ ءَ يَ لْ ا مِ اقً دَ أَةً صَ رَ طَى امْ الً أَعْ جُ وْ أَنَّ رَ ا لَ امً

الً  الَ هُ حَ انَتْ لَ  )1339F1(]كَ

مقداري از خوراك به پري دو كف دست ، [اگر شخصي زني را به عنوان مهريه
 اين زن برايش حالل است.]، بدهد

 يضدرصحيح بخاري و مسلم و ديگر كتب حديث از انس ره عنْه روايت است:  اللـَّ
هكه رسول اهللا صلَّى  م آثار زعفران و زردي آن را برروي لباس علَيه وآله وسلَّ اللـَّ

 يضعبدالرحمان بن عوف ره همشاهده نمود؛ پيامبر صلَّى  عنْه اللـَّ علَيه وآله وسلَّم  اللـَّ
؟ اين چه اثري است؛ عبدالرحمن بن عوف پاسخ داد: يا رسول اهللا »ما هذا«پرسيد:

بارك اهللا « پيامبرفرمود:، طال داده ام، خرماعروسي كرده ام؛ و به اندازه ي يك هسته ي 

و بشاةٍ ، لك  )1340F2(»اوملِ و لَ

وليمه بده اگر چه يك گوسفند ، ازدواج تو را با خير وبركت بگرداند تعالىاهللا (
 ».باشد

 يضدر صحيح بخاري و مسلم و ديگر كتب حديث از سهل بن سعد ره عنْه  اللـَّ
همبرصلَّى روايت است كه: زني خودش را به پيا علَيه وآله وسلَّم عرضه كرد و گفت:  اللـَّ

                                                            
 ،6/365) تاريخ بغداد خطيب بغدادي 3/243) و رجح و قفه، دار قطني  (2110) ابوداود  (3/355احمد  ( -1

 ) 1551(  3/190) وانظر تلخيص الحبير 14149( 7/238سنن كبري بيهقي 
 و ديگران. 1427) مسلم 5153،5155،5167،6386-5072-3937-3781-2049- 2048بخاري  -2



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1802 
  

هيا رسول اهللا صلَّى  علَيه وآله وسلَّم من را به عقد نكاح خويش در آور و خيلي آن  اللـَّ
ى علَيه وآله وسلَّم فرمود: يا رسول اهللا صلَّ اللَّـهمردي از ياران پيامبرصلَّى ، جا ايستاد

ه او را به ازدواج من ، علَيه وآله وسلَّم اگر شما تمايلي به ازدواج با ايشان نداريد اللـَّ

هصلَّى  درآوريد؛ پيامبر ا[علَيه وآله وسلَّم فرمود:  اللـَّ هَ قُ دِ ءٍ تُصْ ْ نْ يشَ كَ مِ نْدَ لْ عِ  إياها؟] هَ

آن مرد گفت: البته اين ازار را دارم. آيا چيزي داري به عنوان مهريه پرداخت نمايي؟ 

ارَ لَكَ [ علَيه وآله وسلَّم به او گفت: اللَّـهپيامبرصلَّى  الَ إِزَ تَ وَ لَسْ كَ جَ ارَ ا إِزَ يْتَهَ طَ ، إِنْ أَعْ

ـفَ  يْئًاالْ سْ شَ چيزي براي تو نمي ماند؛ ، رد؟ اگر آن را بپوشيخو ميازارت به چه درد  ]تَمِ

هصلَّى  رسول اهللا آن مرد گفت: يا هعلَيه وآله وسلَّم! چيزي ندارم؛ پيامبرصلَّى  اللـَّ  اللـَّ

نْ [ علَيه وآله وسلَّم فرمود: كَ مِ عَ لْ مَ ـهَ ءٌ الْ ْ آنِ يشَ رْ چقدر قرآن بياد داري؟ فالن و  ؟]قُ

هپيامبرصلَّى ، فالن سوره را ياد دارم و چند سوره را بر شمرد  علَيه وآله وسلَّم فرمود: اللـَّ

نْ [ كَ مِ عَ ا بِامَ مَ هَ تُكَ جْ وَّ دْ زَ ـقَ آنِ الْ رْ به نكاح تو در ، او را در مقابل قرآني را كه ياد دارد ]قُ

 م.آور مي
 يضو در روايتي در بخاري و مسلم به روايت سهل بن سعد ساعدي ره عنْه  اللـَّ

هآمده كه پيامبرصلَّى  ـ[ لَيه وآله وسلَّم به خواستگار گفت:ع اللـَّ نْ الْ ًا مِ امتَ وْ خَ لَ سْ وَ تَمِ

يدٍ  دِ  ».برو چيزي پيدا كن اگر چه انگشتر آهني باشد« )1341F1(]حَ

 اندك باشد. هرچندالزم است چيزي به عنوان مهريه تعيين باشد ، بنابراين روايات

﴿ مدلول اين آيه نيز همين است                ﴾

 ]۲۴[النساء: 
 .»و آنچه غير اين باشد براي شما حالل است كه با صرف اموال خويش طلب كنيد«

و براي ، چنانچه در عقد نكاح چيزي به عنوان مهريه تعيين نگردد نكاح صحيح است
 مده است.يرد آنگونه كه در احاديث صحيح آگ ميزن مهر المثل تعلق 

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفيق

                                                            
 ه تخريج حديث در فتواي گذشته مراجعه شود.ب -1



   

 1803 باب چهاردهم: [نكاح]
 

 81-9/79فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا 

 ] حكم باال بردن مهريه ها40[

ند بر ميد كه بسياري از مردم مهريه ي دخترانشان را باال شو ميبه كثرت مشاهده  س:
ند؛ آيا گرفتن اين اموال حالل است يا كن ميو هنگام ازدواج شرايط سختي را تعيين 

 حرام؟
با توجه به احاديث نبوي اصل بر آن است كه مقدار مهريه اندك باشد؛ و مردم در  ج:

باال بردن مهريه با هم رقابت نكنند؛ فلسفه ي اين كار تسهيل امر ازدواج و حفظ عفاف 
 و حياي دختران و پسران جوان است.

دارند هنگام ازدواج فرزندانشان شرايطي را به نفع خودشان اولياي خانواده ها حق ن
متعلق به ، تعيين نمايند؛ زيرا آنان در اين مورد هيچ كاره هستند و تمام حق و حقوق

كه ايشان مي توانند شرايطي را انتخاب كنند؛ اما مشروط به ، دختر است مگر تنها پدر
 نشود.اين كه ضرري متوجه دختر نگردد و مانع ازدواج او 

اما اگر پدر لطف بفرمايد و هيچ گونه شرطي را به نفع خودش تعيين نكند برايش 
 بهتر است.

﴿ د:فرماي مي تعالىاهللا                 

              ﴾۳۲ر: [النو[ 

و زنان و مردان مجرد خود و بردگان و كنيزان درستكارتان را همسر دهيد... اگر «
 تعالىو اهللا ، را به فضل خويش بي نياز خواهد كرد ها آن تعالىاهللا ، تنگ دست باشند
 .»گشايشگر داناست



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1804 
  

هرسول اهللا صلَّى  هضي علَيه وآله وسلَّم در حديثي كه عقبه بن عامرر اللـَّ عنْه  اللـَّ

هُ « د:فرماي ميد كن ميروايت  ُ اقِ أَيْرسَ دَ ُ الصِّ ريْ  ».بهترين مهريه آسانترين آن است« )1342F1(»خَ

 يعني مهريه ي پائين)(
هزني خودش را به رسول اهللا صلَّى  گفت: يا رسول ( علَيه وآله وسلَّم هبه نمود اللـَّ

هبرصلَّى اهللا مرا به عقد خويش درآور) پيام علَيه وآله وسلَّم اين زن را به ازدواج يكي  اللـَّ

ـ« از يارانش درآورد و به آن صحابي گفت: يدٍ الْ دِ نْ حَ ًا مِ امتَ وْ خَ لَ سْ وَ   )1343F2(»تَمِ

 چيزي به همسرتقديم كن اگر چه هم انگشتري از جنس آهن باشد)(
هآن صحابي گفت يا رسول اهللا صلَّى  توانش را ندارم. پيامبرصلَّى وسلَّم ه وآله علَي اللـَّ

ه علَيه وآله وسلَّم فرمود: آيا چيزي از قرآن بلدي؟ صحابي گفت: بله يا رسول اهللا  اللـَّ
همقداري از سوره هاي قرآن را ياد دارم. پيامبرصلَّى  علَيه وآله وسلَّم فرمود: اين زن  اللـَّ

 آنچه از قرآن ياد داري به عقد تو درآورم.را در مقابل 
همهريه ي زنان رسول اهللا صلَّى  پانصد درهم بود. تقريباً معادل وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

 يكصد و سي ريال سعودي.
همهريه ي دختران رسول اهللا صلَّى  تقريباً ، چهارصد درهم بودوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

 يكصد ريال سعودي. معادل

 ﴿ د:فرماي مي تعالىاهللا              ﴾ :۲۱[األحزاب[ 

 .»قطعاً براي شما در [رفتار] رسول اهللا سرمشقي نيكو است«
هر مقدار كه مخارج ازدواج كمتر و آسانتر باشد به همين نسبت حيا و عفت مردان و 

د. و امت رسول اهللا صلَّى شو ميد و فواحش و منكرات كمتر شو مي زنان بهتر حفاظت
ه  د.شو ميعلَيه وآله وسلَّم بيشتر  اللـَّ

                                                            
) و ابـن حبـان    2117) و صـححه و وافقـه الـذهبي. و أخرجـه أبـوداود  (     2742( 2/182درك حـاكم  مست -1

ه«) بلفظ : 4072( ُ  .»خريُ النكاحِ أيرسَ

 اين باب گذشت. 38تخريج حديث در فتواي شماره  -2



   

 1805 باب چهاردهم: [نكاح]
 

به هر ميزان كه هزينه هاي ازدواج سنگينتر باشد و مردم در باال بردن مهريه ي 
و زنا  يدآ ميبه همين ميزان درصد ازدواج پايين ، دختران خويش باهم به رقابت بپردازند

 د و جوانان پسر و دختر روي دست مي مانند مگر تعداد اندكي.شو ميبيشتر 
م كه در امر كن ميمسلمانان در تمام دنيا در هر كجا كه هستند سفارش  ي همهبه 

فقط به دادن وليمه ي ، با همديگر همكاري و تعاون داشته باشند، ازدواج آسان بگيرند
د و هزينه كن ميي شرعي در حد يك گوسفند كفايت  زيرا وليمه( شرعي اكتفا نكنند.

 بردار هم نيست)
از عنوان كردن مهريه هاي سنگين جداً خودداري كنند و از تكلف در وليمه 

 بپرهيزند.

. ، أصلح اهللا حال املسلمني مجيعاً   وفقهم للتمسك با لسنة يف كل شئٍ

 )168-166( ) ص1( كتاب الدعوة الفتاوي -الشيخ ابن باز

 شوهرش قبل از دخول وفات نموده است حكم مهريه زني كه ]41[

، دكن ميد و قبل از زفاف و همخوابگي مرد وفات كن ميمردي با زني عقد  س:
 حكمش چيست؟

چهار ماه و ده شبانه روز عده نگاه دارد و از ، دكن ميزني كه شوهرش وفات  ج:
دوري  -دن عذر شرعيمگر با بو –آرايش و خواستگاري و ازدواج و خروج از منزل 

 د و مهريه ي كامل به او مي رسد.بر ميكند. اين زن از همسرش ميراث 
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفيق

 )19/83( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

ختر از ] پدر مي تواند از مهريه دخترش براي خودش چيزي بردارد تامادامي كه د42[
 اين كار متضرر نشود

در برخي مناطق رسم بر آن است كه پدر و مادر مهريه ي دخترانشان را براي  س:
 ند؛ آيا اين كار جايز است؟ده ميرند و چيزي به دختر ندا ميخودشان بر



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1806 
  

پدر مي تواند در صورتي كه دختر نيازي به مهرش نداشته باشد به مقداري كه  ج:
علَيه وآله وسلَّم  اللَّـهخودش بردارد. رسول اهللا صلَّى دختر متضرر نشود؛ براي 

 [أَنتَ و مالُكَ ألبيك] د:فرماي مي

(اي فرزند) تو و سرمايه ات هردو از آن پدرت هستيد.(
1344F

1( 

هرسول اهللا صلَّى  سْ « د:فرماي ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ نْ كَ تُمْ مِ لْ ا أَكَ يَبَ مَ إِنَّ إِنَّ أَطْ مْ وَ بِكُ

مْ  بِكُ سْ نْ كَ مْ مِ كُ دَ الَ بهترين چيزي كه از آن بخوريد كسبتان است و همانا فرزندان ( )1345F2(»أَوْ

 شما از كسب شما هستند).
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفيق

 )19/71( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

جهت بردن هداياي نامزدي به منزل عروس خانم در ، و سرور] حكم برگزاري جشن 43[
 حالي كه زن و مرد باهم اختالط دارند

را به خانه ي  زوج هدايايي، امروزه رسم بر آن است كه در برخي از خانواده ها س:
از جمله: گردنبند را به گردن نامزدش مي بندد و النگو را در دستش  د؛بر ميزوجه 

يرد؛ لطفاً بفرماييد حكم گ مياست كه اين موارد قبل از عقد انجام قابل ذكر ، اردگذ مي
 شرعي در اين مورد چيست؟

                                                            
)  و ابـن حبـان    2291) و ابـن ماجـه  (  2/204: أحمـد  ( عند بعضـهم  ة، و بزيادبةمن الصحا عةأخرجه جما -1

) و  947،2) و الطبرانــي فــي  (الصــغير)  (5731) و أبــو يعلــي  (36217) و ابــن أبــي شــيبة  (4262،410(
) و هو حديث 295) و  (البزار)  (10019،6961) و  (الكبير)  (7088،6728،6570،3534،57(األوسط)  (

) و كشـف الخفـا   1548( 3/190،189حسـن. انظـر:  (تلخـيص الحبيـر)     يصل بمجموع طرقه إلي مرتبة ال
1/239-241  )628( 

» حسن صحيح«) و قال: 1358) و الترمذي  (3530) و أبوداود  (6/201،162،41) و  (2/214،179أحمد  ( -1
ــن ماجــه  (4450و النســائي  ( ) و الحــديث فــي  15528) و البيهقــي فــي  (الكبــري)  (2292،2290) واب

 )3015ح أبي داود) لأللباني، برقم  ((صحي



   

 1807 باب چهاردهم: [نكاح]
 

بديهي است كه دو نفري كه باهم نامزد هستند قبل از عقد باهم بيگانه هستند؛  ج:
خواستگار نمي تواند به نامزدش دست بزند؛ يا با او خلوت كند؛ و يا با او صحبتي 

 طوالني داشته باشد.

بايد از اين امور فاصله گرفت و  ،ه در سؤال آمده است از نظر شرع ناجايز استآنچ
باهم زن و ، اين دو نفر، خانواده ها را از آن برحذر داشت. اما پس از عقد بين زوجين

باهم خلوت كنند و هدايا را مستقيماً ، شوهر هستند و مي توانند همديگر را دست بزنند
 به همديگر تقديم كنند.

 با امضاي شيخ ابن عثيمين فتوا

حكم شرعي در مورد تقديم هدايايي از طرف داماد به عروس و بردن آن به خانه  ]44[
 بدون اين كه بين زنان و مردان اختالط باشد ، عروس

حكم شرعي در اين مورد چيست كه: خانواده هاي عروس و داماد بعد از عشا  س:
را كه زوج براي زوجه تدارك ديده  ند و هداياييشو ميدر منزل عروس خانم جمع 

د و لباس مخصوص را به او كن مياست؛ مادر زوج اين هدايا را به عروس خانم تقديم 
 مي پوشاند.

 حكم شرعي در اين مورد چيست؟ آيا اين كارها اصلي در شريعت دارند؟
 و از امور شرعي، اين امور جزء عادات و رسوم جاري در ميان مردم هستند ج:
وليمه ي عروسي است كه ، رددا ميآنچه شريعت در اين مورد بر آن تأ كيد  نيستند؛

د تا آن را صرف نمايند. اما بقيه كن مي قبل از زفاف و يا بعد از آن مردم را دعوت، زوج
و الزام اين امور جايز  آيند مياصلي در شريعت ندارند و سنت بحساب ن، ي مراسم

د اعم از باش ميروا ن، ندده ميكه آن را انجام ننيست؛ و توبيخ و سرزنش نمودن كساني 
 خانواده ي داماد يا عروس.

در مورد آنچه در سؤال مطرح شده است بايد گفت: عادت كردن به اين امور از  
امر پسنديده اي نيست؛ تقديم كردن لباس ، جمله آنچه در سؤال مطرح شده است

رسم جديدي است ، خواستگار مخصوص به نامزد و پوشانيدن آن به ايشان توسط مادر



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1808 
  

كه در گذشته مرسوم نبوده است. و اصلي شرعي و ديني هم ندارد. تقديم كردن زيور 
البته در صورت  –انگشتر و گردن بند در حد معمول ، دست بند، آالت از قبيل: گوشواره

خودش مي تواند لباس دلخواه و زيور آالت ، د. دختركن ميكفايت  –توان خواستگار 
تهيه نمايد. اما بايد توجه ، دكن ميعالقه اش را از پولي كه از خواستگار دريافت مورد 

، داشت كه اسراف و زياده روي و رقابت و فخر فروشي و آن را به رخ ديگران كشيدن
و صلي اهللا علي محمد وآله ، اصالً كار جالبي نيست و خالف شرع است. واهللا اعلم

 وصحبه وسلم.
 و امال و امضاي ايشان  گفتار -شيخ ابن جبرين

 الملكة) ( ] حكم مراسم45[

ند و در شو ميالملكة) كه مردان و زنان در منزل عروس جمع ( بر پايي جشن س:
د و شو ميعقد نكاح بين زوج و زوجه منعقد ، ند و در پايانكن ميضيافت شام شركت 

 در مواردي در اين مجلس دف مي زنند حكمش چيست؟
عقد نكاح را گويند. نزد برخي از خانواده ها ، ملكَة و يا تمليك ،در فرهنگ عامه ج:

ضيافت ، و خانواده ي زوجه، مرسوم است كه عقد نكاح را در منزل زوجه برگزار نمايند
 ند.كن ميشامي را تدارك مي بينند و از مردم پذيرايي 

؛ مانند: ايرادي در اين كار نيست تا مادامي كه آن را سنت و عمل ثوابي نپندارند 
پدر و برادر و شهود و ، دادن وليمه كه سنت است. رسم بر اين است كه همراه زوج

پدر و برادرش ، از بستگان زوجه، ندشو ميبرخي از افراد خاص در اين مجلس حاضر 
يند؛ بايد دانست كه زدن دف و يا اجراي گو ميند و به همديگر تبريك كن مينيز شركت 

 راسم جايز نيست.موسيقي و ترانه در اين م
 از گفتار و امالي شيخ ابن جبرين.

 ] حكم عقد نكاح و اعالن آن در مسجد46[
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ما خيلي سرگردان هستند كه آيا اعالن نكاح در مسجد سنت  ي منطقهجوانان  س:
 است يا بدعت؟ لطفاً در مورد صحت اين حديث تحقيق خود را ارائه دهيد:

عَ « اجْ احَ وَ ا النِّكَ ذَ لِنُوا هَ ـلُوهُ يفِ أَعْ فِ الْ يْهِ بِالدّ لَ بُوا عَ ِ ارضْ دِ وَ اجِ سَ  »مَ

لُوهُ يفِ « لطفاً در مورد قسمت عَ ـاجْ دِ الْ اجِ سَ  توضيح دهيد كه صحيح است يا خير؟ »مَ

 لطفاً منابع اين روايت را بيان داريد.
خواهشمنديم در اين » ، انه حديث حسن«يد: گو ميفقه السنة) ( ترمذي در كتاب

ند و كن ميح دهيد؛ زيرا بسياري از مردم عروسي را در مسجد بر گزار مورد خوب توضي
 معتقدند كه اين كار سنت است.

 د:كن مياوالً: ترمذي اين حديث را با سند خود چنين روايت  ج:

عن ، أخربنا عييس بن ميمون األنصاري، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا أمحد بن منيع

ىلَّ نه قالت: قال رسول عن عائشة ريض اهللا ع، القاسم حممد ـهُ  اهللا صَ لَّمَ  اللَّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ : عَ

احَ « ا النِّكَ ذَ لِنُوا هَ لُوهُ يفِ ، أَعْ عَ اجْ ـوَ دِ الْ اجِ سَ فُوفِ ، مَ يْهِ بِالدُّ لَ بُوا عَ ِ ارضْ نكاح را علني « )1346F1(»وَ

ي ترمذ» دف بزنيد.، كنيد و آن را در مساجد برگزار نمائيد؛ در مراسم برگزاري نكاح

و عييس بن ميمون االنصاري يضعف يف ، هذا حديث غريب حسن يف هذا البابيد: گو مي

بيهقي اين ، »و عييس بن ميمون الذي يروي عن ابن أيب نجيح التفسري هوثقه، احلديث

و در سند آن خالد بن إلياس موجود است كه منكر ، حديث را تخريج نموده است
 الحديث است.

 دستور داده است تا نكاح را اعالن نمايند.، د نكاحدوم: شريعت اسالم در مور
زيرا ، عقد نكاح در مسجد سنت نيست و به حديث مذكور نمي توان استدالل نمود

اين روايت ضعيف است؛ بخاطر عيسي بن ميمون األنصاري وخالد بن إلياس. كه هر دو 
 ضعيف هستند.

                                                            
) برخـي معتقدنـد ايـن روايـت حسـن اسـت بخـاطر وجـود         14476) بيهقي در (الكبري) (1089ترمذي ( -1

 )422(  1/162) كشف الخفاء 129(  1/125) لحسنةشواهد؛ ن،ك. (المقاصد ا
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 به وسلم و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصح، وباهللا التوفيق
  )18/112( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 شود؟ ] آيا عقد نكاح تلفني صحيح مي47[

هر كدام در شهري ، اما ولي زوج و زوجه، اگر اركان و شرايط نكاح كامل باشد س:
 آيا اين عقد صحيح است؟، باشند و تلفني باهم صحبت كنند

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

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

ه حفظ ب ميحالي كه صحبت كننده يك نفر است؛ و با توجه به اين كه شريعت اسال
ناموس مردم و احتياطي كه اسالم در عقد ازدواج نسبت به بقيه ي عقود بخرج داده 

دهد كه در  پاسخ مي» هاي علمي وافتا انجمن دائم پژوهش«بنا به موارد فوق ، است
توان به مكالمات تلفني اعتماد نمود؛  بول طرفين نميي عقد نكاح و ايجاب و ق مسئله

زيرا بر پاداشتن مقاصد شريعت و حفظ عرض و آبرو و نواميس مسلمانان از اهم 
 واجبات است تا افراد هواپرست و اهل خيانت نتوانند از اين طريق سوء استفاده كنند. 

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

 تواند سرپرستي عقد نكاح را برعهده بگيرد؟  ] آيا خواستگار مي48[

عقد نكاح را منعقد كند و خطبه ي نكاح را خودش بخواند و در ، اگر زوج س:
كه  آيا اين كار جايز است بدون آن، حضور شهود زوجه را از ولي آن خواستگاري كند

شخص دومي عقد نكاح را اجرا كند و از طرفين بخواهد كه الفاظ ايجاب و قبول را 
 تلفظ كنند؟
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اگر واقعيت امر آن گونه باشد كه ذكرشده و پدر زوجه الفاظ ايجاب را بگويد و  ج:
 عقد نكاح صحيح است.، زوجه در حضور دو شاهد الفاظ قبول را بگويد

مانع صحت عقد نكاح ، ي نكاح را قرائت نمايدخطبه ، اما اين مسئله كه خود زوجه
 اما بايد عقد نكاح اعالن شود و تا همه مطلع شوند و اين موضوع مخفي نماند.، نيست

ه اهللا صلَّىزيرا رسول  اند كه عقد نكاح اعالن شود و  دستور داده وسلَّم وآله علَيه اللـَّ
 اند كه جهت اعالن دف زده شود.  امر نموده

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفيق
 ) 18/88( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] طريقه مسنون عقد و نكاح 49[

الفاظ مخصوصي براي خطبه ، روش مسنون عقد نكاح چيست؟ آيا در احاديث س:
است؟ چه كسي براي ي نكاح وارد شده است؟ براي خواندن نكاح چه مكاني افضل 

قرائت خطبه نكاح شايسته تر است؟ در جنوب آفريقا هنگام عقد نكاح ابتدا كسي قرآن 
، كنند در جاهايي بعد از خطبه نكاح به صورت دسته جمعي دعا مي، كند را قرائت مي

كند و حضار نيز دست بلند نموده با صداي  هاي خود را بلند نموده و دعا مي امام دست
 حكم اين مورد چيست؟ ، يندگو ميبلند آمين 

الفاظ ، ولي زوجه و يا وكيل وليش، شود عقد نكاح با ايجاب و قبول كامل مي ج:
با هر زباني ( يد: أنكحتك أو زوجتك و مانند اين الفاظگو ميايجاب را به اين صورت 

اين مانند ، كند كند).زوج و يا وكيل ايشان الفاظ قبول را تلفظ مي كه باشد فرقي نمي
 با هر زباني كه باشد). ( الفاظ: قبلت هذا النكاح أو رضيت به و يا شبيه به اين الفاظ

بايد در حضور دو شاهد عادل صورت ، تلفظ الفاظ ايجاب و قبول از طرفين عقد
قبل از عقد خواندن قرآن و يا الفاظ و يا دعاهاي مخصوصي در احاديث وارد ، پذيرد

 نشده است.
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ه پيامبر صلَّىحاجه مستحب است و از  فقط خواندن خطبه ي وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

و نعوذ باهللا من رشور أنفسنا و من ، احلمد هللا نحمده و نستعينه و نستغفره« وارد شده است

و أشهد أن ال إله إال اهللا ، و من يضلل فال هادي له، من هيده اهللا فال مضل له، سيئات أعاملنا

 سپس سه آيه زير را بخواند: ...»و أشهد أن حممدا عبده و رسوله، له وحده ال رشيك

﴿                         ﴾:آل عمران] 

۱۰۲[ ﴿                     ﴾

﴿ ]۱[النساء:                     ﴾ :۷۰[األحزاب[ 

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفيق
 )85-18/83( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] بطالن عقد بدون تلفظ به ايجاب و قبول50[

مسلمانم و همسرم از كشور مصر است. با ، بنده از كشور مغرب عربي هستم س:
كفالتم را ، به ناچار بايد شخصي از شهروندان، توجه به اين كه من تابعيت مصري ندارم

نده را مطابق با سنت كفيلم عقد ازدواج ب، برعهده بگيرد؛ از جمله: در مسئله ي ازدواج
هرسول اهللا صلَّى  زوجه و پدر ، زوج( علَيه وآله وسلَّم و بر فقه حنفي در حضور اللـَّ

زوجه و دو شاهد و مادر زوجه) نوشت و متن عقد ازدواج را براي همه قرائت نمود. 
 عقد ازدواج از نظر قانوني تمام شد. ، طبق نظر دادگاه مصر
قابل ذكر است اين است كه كفيل بنده از پدر زوجه نخواست كه  مطلبي كه اين جا

و از زوج هم نخواست كه ، دخترم را به ازدواج شما درآوردم »زوجتک ابنتی«بگويد: 

بلكه همه ، ؛ يعني الفاظ ايجاب و قبول را طرفين تلفظ نكردند»قبلت هذا الزواج«بگويد: 

نموده بود اتفاق نمودند؛ البته پدر برآن چه كفيلم نوشته بود و سپس متن را قرائت 
همه عقدنامه ي ازدواج را امضا نمودند و كفيلم هم امضا ، زوجه و زوج و دو نفر شاهد
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ازدواج با اين صورت تمام شد و نزديك به يك سال است كه داراي ازدواج ، نمود
 موفقي هستم.

 آيا اين ازدواج با اين شيوه صحيح است يا خير؟
 ي آن چيست؟ فارهدر صورت عدم صحت ك

واجب است اين عقد دوباره اعاده شود؛ يعني مجدداً ايجاب و قبول صورت  ج:
بلكه بايد ولي ، گيرد. زيرا اكتفا بر امضاي آن چه نوشته شده در عقد ازدواج كافي نيست

به هر زباني كه ، الفاظ قبول را تلفظ كند، زوجه الفاظ ايجاب را تلفظ كند و زوج
 ارند.خودشان آشنايي د

 همه بايد به پيشگاه الهي توبه نمايند. ، ي ايشان باطل است عقد نكاح گذشته
 وباهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله صحبه و سلم 

 )87-18/85( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

]51بطالن عقد نكاح بدون ولي [ 

 تواند بدون ولي ازدواج كند؟ آيا زن مي س:

بودن ولي براي زن است؛ بنابراين زن اجازه ندارد ، از شرايط صحت عقد نكاح ج:
نكاحش باطل است؛ بدليل ، بدون اذن ولي ازدواج كند؛ اگر بدون ولي ازدواج نمود

 يضروايت ابوموسي ره علَيه وآله وسلَّم كه فرمودند:  اللَّـهعنْه از رسول اهللا صلَّى  اللـَّ

ٍّ الَ « يلِ احَ إِالَّ بِوَ  شود.]  [بدون ولي نكاح منعقد نمي )1347F1(» نِكَ

كند كه رسول اهللا صلَّى  از عايشه روايت مي، از عروه، از زهري، سليمان بن موسي

ه اطِ «علَيه وآله وسلَّم فرمود:  اللـَّ ا بَ هَ احُ نِكَ ا فَ لِيِّهَ نِ وَ ِ إِذْ ريْ تْ بِغَ حَ أَةٍ نَكَ رَ امَ امْ يُّ ا ، لٌ أَ هَ احُ نِكَ فَ

                                                            
)، ابـــن حبـــان  1881) ابـــن ماجـــه  (1101)، ترمـــذي (2085)، ابـــوداود (418، 413، 394، 4احمـــد  ( -1

ــان آن را صــحيح دانســته اســت، حــاكم  4090، 4083، 4077،4078( ــن حب -2710(  172-2/169)، اب
 ، حاكم آن را صحيح دانسته است و ذهبي با او موافق است2717
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اطِلٌ  اطِلٌ ، بَ ا بَ هَ احُ نِكَ ا ، فَ لَهَ ا فَ َ لَ هبِ إِنْ دَخَ ـفَ االْ هَ جِ رْ نْ فَ لَّ مِ تَحَ رُ بِامَ اسْ هْ وا ، مَ رُ تَجَ إِنْ اشْ فَ

هُ  َّ لَ يلِ نْ الَ وَ ُّ مَ يلِ لْطَانُ وَ السُّ (».فَ
1348F

1(  

است؛  [هر زني كه بدون اذن ولي نكاح شود؛ نكاحش باطل است؛ باطل است؛ باطل
اگر اختالف نمودند ، شود مهر برايش ثابت مي، چنانچه شوهر به آن زن دخول نمود

 ولي كسي است كه ولي ندارد.] ، سلطان و حاكم

ٍّ «ابوداود طيالسي اين روايت را با الفاظ ذيل آورده است  يلِ احَ إِالَّ بِوَ ةٍ و ، الَ نِكَ أَ رَ امَ امْ يُّ أَ

لِيِّ  نِ وَ ِ إِذْ ريْ تْ بِغَ حَ اطِلٌ نَكَ ا بَ هَ احُ نِكَ ا فَ اطِلٌ ، هَ ا بَ هَ احُ نِكَ اطِلٌ ، فَ ا بَ هَ احُ نِكَ لیُّ ، فَ ن هلا وَ فإن مل يَكُ

هُ فا َّ لَ يلِ نْ الَ وَ ُّ مَ يلِ لْطَانُ وَ  )1349F2(.»لسُّ

[نكاح بدون ولي صحيح نيست و هر زني كه بدون اذن ولي نكاح شود؛ نكاحش 
 ولي كسي است كه ولي ندارد.] ،باطل است؛ باطل است؛ باطل است. سلطان و حاكم

 امام ابن المنذر گويد: هيچ فردي از صحابه در اين موضوع مخالفت ننموده است.
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفيق

 )143-18/141( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] ولي زن چه كسي است؟ 52[

در شهر قاضي ، غ رسيده است و كسي را بعنوان ولي ندارددختري به سن بلو س:
 تواند به عنوان ولي تعيين شود و ايشان را ازدواج دهد؟ آيا امير شهر مي، هم نيست

، پدر بزرگ... به همين ترتيب. سپس، اولياء زن به ترتيب عبارت هستند از: پدر ج:
سپس نزديكترين ، رادر پدريسپس ب، برادر پدري و مادري، نوه... به همين ترتيب، پسر

                                                            
ــوداوود  (165، 66، 6/47احمــد  ( -1 ــه  1102) ترمــذي  (2083) اب ) لفــظ حــديث از ترمــذي اســت و گفت

) حـاكم آن  2709-2706، 169-2/168)، حـاكم  4074)، ابن حبان  (1879( ، ابن ماجه »حديث حسن«
 )1835را صحيح دانسته است. آلباني آن را صحيح دانسته است در صحيح سنن ابي داوود (

 )1463( 1/206مسند ابي داود طيالسي  -2
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سپس سلطان و پادشاه؛ ، گيرند عصبه به ترتيبي كه در ميراث به عنوان عصبه قرار مي
 تواند به عنوان نايب سلطان قرار بگيرد. حاكم شرعي مي

اما امير و يا همان رئيس اداره نيابتش فقط در امور مربوطه است. بنابراين امير 
بلكه قاضي بايد به عنوان ولي تعيين شود. آن هم در ، گيردتواند به عنوان ولي قرار  نمي

 و يا پسر و... نباشند. ، صورتي كه ولي اقرب مثل پدر
 تمام شهرهاي كشور ما داراي قاضي هستند كه بايد به او مراجعه شود. 

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفيق
 )18/143( علمي و افتا فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي

 ] وجود شاهد شرط صحت عقد است53[

 حكم نكاح تفويض چيست؟ يعني نكاحي كه در آن مهريه تعيين نگردد؛ س:
در عقد نكاح كافي است يا حضور دو ، آيا موافقت ولي زوجه بدون حضور دو شاهد

 الزم است؟، شاهد
في نيست؛ بلكه وجود دو موافقت ولي زوجه وزوج به تنهايي براي عقد نكاح كا ج:

ٍّ «ي عقد الزامي است؛ بدليل اين حديث  شاهد عادل هنگام اجراي صيغه يلِ احَ إِال بِوَ ، ال نِكَ

لٍ  دَ يْ عَ دَ اهِ شَ  )1350F1(»وَ

                                                            
البيهقي في الكبـري    ) و4075) و ابن حبان  (9291) و الطبراني في  (األوسط)  (3/227،226الدار قطني  ( -1

و أخرجه من حديث  عمـران  بـن حصـين       عنْها اللَّه رضي) من حديث عائشة 20313،13497،13496(
) و البيهقي في  299( 18/142) و الطبراني في  (الكبير) 10473رضي اللَّه عنْه :عبدالرزاق في  (مصنفه)  (

)  و أخرجه من 3/225عودرضي اللَّه عنْه : الدار قطني  () و أخرجه من حديث ابن مس13498(الكبري)  (
) و أخرجـه  13494) و البيهقي في  (الكبـري)  ( 3/221الدار قطني  ( رضي اللَّه عنْه     حديث ابن عباس

 ). و أخرجه من حـديث ابـن عمررضـي   5564من حديث جابر رضي اللَّه عنْه : الطبراني في  (األوسط)  (
) و أخرجه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنْه : الطبرانـي فـي  (األوسـط)     3/225اللَّه عنْه الدار قطني  (

قلـت: وهـو بمجمـوع    » قال الذهبي في المهذَّب :إسناده صحيح:« 6/438) قال في  (فيض القدير) 6366(
 الحسن لغيره علي أقل تقدير. تبةيصل إلي مر ةطرقه الكثير
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 شود.] [عقد نكاح بدون ولي و دو شاهد عادل منعقد نمي
ت اي اس وسيله، زيرا عقد نكاحي كه تنها با موافقت ولي زوجه و زوج صورت پذيرد

 بنابراين حضور دو شاهد الزامي است. ، به سوي زنا
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفيق

 )18/182( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] شهادت خويشاوندان صحيح است بجز افراد سببي و نسبي54[

صحيح ، زوجه يا زوج و يا وليآيا عقد نكاح با وجود دو شاهد از خويشاوندان  س:
 و پدر بزرگ؟، مانند برادر، است

يند: چنين گو مييند: چنين عقدي صحيح نيست و برخي گو ميزيرا برخي افراد 
 عقدي صحيح است. لطفاً در اين مورد توضيح دهيد؟

صحيح است؛ ، عقد نكاح با حضور دو شاهد عادل از خويشاوندان زوجين ج:
، از افراد سببي ويا نسبي زوجين نباشند. افراد سببي مانند: پدرمشروط به اين كه شهود 

 نوه و...، پدر بزرگ و... افراد نسبي مانند پسر
زيرا در صورتي كه شهود از اين خويشاوندان نباشند از طرف ديگران متهم 

 شوند. نمي
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفيق

 )18/148( ئم پژوهشهاي علمي و افتافتاواي انجمن دا

 ي اعالن نكاح است ] حضور چند شاهد بر عقد نكاح به منزله55[

ايجاب و قبول بين ولي زوجه و ، سؤال بنده اين است كه در عقد ازدواجي س:
صورت گرفته است. پس از آن عقد نكاح براي برخي از ، در حضور چهار مرد، زوج

آيا اين ، ده است؛ آيا اين اعالن براي عقد نكاح كافي استي افراد اعالن ش افراد نه همه
 عقد ازدواج صحيح است يا خير؟
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توان گفت كه اين عقد  مي، اگر حقيقت امر آنگونه باشد كه در سؤال مطرح است ج:
ي اعالن نكاح است؛ اگر چه  بستن عقد نكاح در حضور شاهدان بمنزله، صحيح است

 فقط در حضور دو شاهد باشد.
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم ،  التوفيقوباهللا

 ) 19/117( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] حكم به دست كردن انگشتر نامزدي56[

چيست؟ كساني كه ، : حكم به دست كردن انگشتري كه از جنس طال نباشد1س
تازه براي خواستگاري  گذارند و كساني كه متأهل هستند انگشتر را در دست چپ مي

 گذارند. روند آن را در دست راست مي مي
بهتر آن است كه چنين ، : ما در شريعت اسالمي اصلي براي اين كار سراغ نداريم1ج 

اي يا غير آن؛ اما پوشيدن انگشتر طال براي مردان  اعم انگشتر نقره، كاري صورت نگيرد

ىلَّ «حرام است؛  سول صَ آلِهِ عَ  اللَّـهُ اَنَّ الرَّ يْهِ وَ لَّمَ لَ سَ هبوَ تَّ ُم بالذَّ َی الرجل عن التَّخَ  )1351F1(»هنَ

ه[رسول اهللا صلَّى   علَيه وآله وسلَّم مردان را از پوشيدن انگشتر طال نهي فرمودند.] اللـَّ
 حكم استفاده از انگشتر نقره براي مردان؟ :2س 

و در مواردي حرام ، تدعه استپوشيدن انگشتر براي مردان و زنان از امور مب :2ج 
 است. 

زيرا برخي از افراد معتقدند انگشتر سبب پيوند محبت و دوستي بين زن و شوهر 
اند كه شوهر بر انگشتر خود اسم همسر خودش را  تا جايي كه به ما خبر داده، شود مي
نويسد و هدفشان از اين كار  نويسد و خانم بر انگشتر خويش اسم شوهرش را مي مي

زيرا زن و شوهر چيزي را ، اين اعتماد نوعي از شرك است، جاد عالقه و دوستي استاي
نه سبب شرعي و ، دانند كه خداوند آن را سبب قرار نداده است سبب پيوند و دوستي مي

 بنابراين چه ارتباطي بين انگشتر و دوستي و محبت وجود دارد؟! ، نه سبب تقديري

                                                            
 )، از حديث براء رضي اللَّه عنْه 2066)،مسلم  (6235خاري  (ب -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1818 
  

ست ندارند؛ ولي بهترين رابطه و قويترين محبت چه بسيارند همسراني كه انگشتر بد
و دوستي را دارند. و چه بسيارند همسراني كه با وجود استفاده از انگشتر از ادامه 

 زندگي خسته هستند و روي ديدن همديگر را ندارند.
ي فاسد نوعي از شرك است؛ و بدون اين عقيده بلكه  پوشيدن انگشتر با اين عقيده

با غير مسلمين است؛ زيرا اصل اين فرهنگ از نصاري گرفته شده  تشابه، بصورت عادي
بنابراين بر اهل ايمان واجب است از تمام مواردي كه در دين او اخالل ايجاد ، است

 كند فاصله بگيرد. مي
فقط به اين لحاظ كه دوست دارند انگشتر داشته ، اي براي مردان پوشيدن انگشتر نقره

ين كه معتقد باشند اين انگشتر سبب محبت و دوستي بين زن بدون ا، باشند اشكال ندارد
 شود. و شوهر مي

البته انگشتري كه از جنس ، انگشتري كه از جنس نقره باشد پوشيدن آن جايز است
ه پيامبر صلَّىطال باشد پوشيدن آن براي مردان جايز نيست؛ بدليل اين كه  علَيه وآله  اللـَّ

دُ [ ز اصحاب انگشتري ديد آن را گرفت و انداخت و فرمود:وسلَّم در دست يكي ا مِ عْ يَ

هِ  دِ ا يفِ يَ هَ عُ يَضَ نْ نَارٍ فَ ةٍ مِ ْرَ مْ إِىلَ مجَ كُ دُ يكي از شما اخگري از آتش جهنم در دستش « ]أَحَ

(».گذارد مي
1352F

1(  
 )18/100( مجموع فتاوي ورسائل -شيخ ابن عثيمين

 براي شوهر جايز است ] بعد از عقد و قبل از زفاف چه مواردي57[

: براي مرد بعد از عقد و قبل از زفاف و برگزاري مراسم عروسي چه چيزهاي 1س 
 به نسبت همسرش جايز است؟ 

براي ايشان جايز ، توانند با همسرانشان داشته باشند : تمام مواردي كه مردان مي1ج
صبر كند تا ، است؛ اما بهتر آن است كسي كه عقد شده اما هنوز عروسي نگرفته است

اگر مرد خواست همسرش را مالقات كند و ، عروسي برگزار شود و زفاف صورت گيرد

                                                            
 )2090مسلم  ( -1



   

 1819 باب چهاردهم: [نكاح]
 

ي همسرش اين كار را  بهتر آن است كه با اجازه خانواده، يا با او تلفني صحبت كند
، اشكالي ندارد، ي او همراه شد و خلوت نمود ي خانواده اگر با همسرش با اجازه، بكند

خطر ساز است؛ زيرا ، ي او خبر نداشته باشند خفيانه كه خانوادهاما ارتباط سرّي و م
رود همسرش از او باردار شود و اين كار چون قبل از زفاف و برگزاري  احتمال مي

رود كه ايجاد سوء ظن كند و چه بسا كه شوهر  عروسي صورت گرفته است احتمال مي
 ك است.منكر ارتباط با همسرش شود و عواقب اين كار بسيار خطرنا

بر مرد واجب است تا زمان برگزاري عروسي و زفاف صبر كند. اگر نياز پيدا شد تا 
تواند اين كار را در حضور  مي، با همسرش ارتباط پيدا كند و با او صحبتي داشته باشد

 اي پيش نيايد. تا مسئله، مادر و برادر او انجام دهد، پدر
 )21/208( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة –شيخ ابن باز 

بعد از عقد و قبل از اعالن زفاف از نظر شرعي اشكال ، آيا مقاربت با همسر س:
 دارد؛ زيرا عرف موافق با اين كار نيست؟ 

در مقاربت و همبستري شوهر با همسرش بعد از عقد و قبل از زفاف هيچ  -2ج
ترسد مقاربت  اگر مي، سئله با عرف تضاد دارداما چون اين م، اشكالي از نظر شرع نيست

اين كار را ، قبل از اعالن زفاف و برگزاري مراسم عروسي پيامدهاي ناگواري داشته باشد
 مقدم بر جلب مصلحت و منفعت است.، انجام ندهد؛ زيرا دفع مفسده

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم ، وباهللا التوفيق
 ائم پژوهشهاي علمي و افتا فتاواي انجمن د

 ] حكم اجابت دعوت عروسي 58[

بر مسلمان فرض عين است؛ چنانچه ، بديهي است كه اجابت دعوت به طعام س:
ي شخصي گوشه نشيني و عزلت را دوست دارد و حضور در جمع را  فردي بنا بر سليقه

در مراسم تواند از اجابت دعوت صرف نظر كند؟ در صورتي كه  آيا مي، دوست ندارد
احساس خوبي ندارد؛ بدليل حضور كساني ، عروسي براي صرف شام يا نهار شركت كند

يا اين كه اكثر ، كه در آنجا هستند و از نظر علم و مال و جايگاه از او برتر هستند
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تواند از  بيند؛ آيا از نظر شرعي مي شناسد و خود را آنجا غريب و تنها مي مدعوين را نمي
 رت خواهي كند و شركت نكند؟دعوت كننده معذ

تواند بنا به داليل فوق اجابت را ترك كند و لو بدون اطالع قبلي به  آيا شخص مي
 دعوت كننده.

اصل بر وجوب اجابت دعوت مسلمان است. زماني كه دعوت كننده بصورت  ج:
 مگر اين كه مانعي شرعي وجود داشته باشد.، معين او را دعوت كند

به داليلي كه ذكر كرديد از اجابت دعوت و شركت در آن صرفنطر توانيد بنا  شما نمي
 كنيد؛ بايد دعوت را اجابت كنيد. 

هرگاه ، مگر اين كه از دعوت كننده بخواهيد كه به شما اجازه دهد تا شركت نكنيد
 اجازه داد شما اجازه داريد به دعوتي نرويد.

 به وسلم و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصح، وباهللا التوفيق
 )19/102( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] حكم رفتن به عروسي اي كه در آن منكرات است 59[

شود و با  دانيد كه مراسم عروسي در اين زمان بر خالف سنت برگزار مي شما مي س:
 دانم در اين مراسم اسراف صورت با توجه به اين كه بنده از قبل مي، اسراف همراه است

توانم به همسرم اجازه دهم به  گيرد؛ آيا جايز است در اين مراسم شركت كنم؟ آيا مي مي
برخي از ، با توجه به اين كه هنگام بردن داماد نزد عروس خانم، عروسي برود

شوند. حكم شركت در اين  خويشاوندان مرد همراه داماد در مجلس زنان حاضر مي
 مراسم چيست؟

مراه با اسراف برگزار شود و مردان و زنان با هم چنانچه مراسم عروسي ه ج:
رفتن به اين عروسي جايز نيست؛ به همسر خود اجازه ندهيد در ، كنند اختالط پيدا مي

اين مراسم شركت كند؛ مگر اين كه شما از تواني برخوردار باشيد كه بتوانيد منكر و 
با اين شرايط ، دهيد خالف شرع را تغيير دهيد و مردم را به معروف و كار خير دعوت

بلكه بر شما واجب است شركت كنيد تا منكر را ، توانيد در اين مراسم شركت كنيد مي
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تواند  تغيير دهيد و حق را بيان نماييد؛ همسر شما در صورت دارا بودن اين شرايط مي
 در مراسم عروسي شركت كند. 

 لم و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وس، وباهللا التوفيق
 )19/103( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] حكم زدن دايره وخواندن ترانه و اختالط مردان و زنان در عروسي60[

همزمان با تعطيالت تابستاني مراسم عروسي در منازل و هتل ها ، در اين اواخر س:
سالن ها شود؛ بسياري از اين عروسي ها بخصوص در هتل ها و  و سالن ها برگزار مي

 شود كه مخالف با موازين شرعي است. اي برگزار مي به گونه
با استفاده از بلندگو صداي ، خوانند زنان آواز مي، شود از اين مراسم فيلمبرداري مي

ي حيا و غيرت  مسئله، بوسد عروس خانم را مي، شود؛ داماد در جمع زنان دف پخش مي
مورد با دوستان صحبت كنيم و آنان را و خوف الهي فراموش شده است! و اگر در اين 

، يند: فالن عالم اجازه داده است تا در مراسم عروسي دف بزنندگو مي، نصيحت كنيم
 لطفاً در اين مورد توضيح دهيد؟

 زدن دف در عروسي به منظور اعالن نكاح سنت است و يا حداقل جايز است؛ ج:

 اما با شرايط ذيل:
اي شكل كه يك طرف آن باز است و يك طرف  ابزاري دايره -زدن دف شرط اول:
كه استفاده از آن ، ؛ چنانچه هر دو طرف آن بسته باشد به آن طبل گويند -آن بسته است 

ناجايز است ؛ زيرا طبل از ابزار موسيقي است كه استفاده از تمام آالت موسيقي ناجايز 
 .م عروسيمكر آنچه كه دليلي بر جواز آن باشد مانند زدن دف در آيا، است

هايي كه غرايز را  مانند ترانه، امري حرام صورت نگيرد، شرط دوم: در كنار زدن دف
، كند؛ خود اين كار ممنوع است چه به تنهايي صورت بگيرد يا همراه با دف تحريك مي

 در مراسم عروسي باشد يا غير عروسي.
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دن صداهاي زيبا و اي ديگر نباشد. مانند: بلند بو شرط سوم: زدن دف همراه با فتنه
 در اين صورت دف زدن ممنوع است.، گوش دادن به آن توسط مردان
ديگران اذيت نشوند؛ در صورتي كه ديگران از اين كار ، شرط چهارم: از صداي دف

باز هم ممنوع است؛ بخصوص با استفاده از بلندگو كه خالي ، آزار ببينند و اذيت شوند
 از فتنه نيست.

هارسول اهللا صلَّى  كند از اين كه قرائت را  علَيه وآله وسلَّم نماز گزاران را منع مي للـَّ
با صداي بلند بخوانند تا مبادا نمازگزاران ديگر دچار تشويش نشوند؛ پس چگونه است 

 آن هم در صورتي كه با بلندگو پخش شود؟، صداي بلندگو و دف و ترانه و موسيقي
بايد گفت: كه هيچ فرد عاقل و ، اسم عروسياما در مورد گرفتن عكس از مر

چگونه اين فرد ، مؤمن انسانچه رسد به ، اي وجود ندارد كه اين كار را تأييد كند فهميده
گرفته ، از مادر و دختر و خواهر و همسرش، دارد كه عكس محارمش برخود روا مي

 ببيند. شود و دست به دست شود و ديگران آن را تماشا كنند و هر فاسقي آن را 
مانند پخش زنده و مستقيم ، زيرا فيلم، فيلمبرداري با دستگاه است، از همه زشت تر

به نظر بنده اين كار بسيار زشت ، شوند خيلي واضح و جالب ديده مي، است و تصاوير
هيچ ، كند پندارد و انكار مي است و صاحب هر عقل سليمي و آيين صحيحي آن را بد مي

 داند.  اين كار را جايز نمي فرد با حيا و با غيرتي
دهيم؛ به دليل مسايل و  ما به جواز آن فتوا نمي، رقص زنان امري ناپسند است

مشكالتي كه به خاطر اين مورد براي زنان پيش آمده است. رقص مردان زشت تر از 
و مشابهت مردان به زنان است. رقص زنان و مردان با هم بسيار زشت ، رقص زنان است
افراد نادان و كم عقل است؛ رقص مردان و زنان در كنار يكديگر بسيار است و صفت 

 فتنه برانگيز است؛ به خصوص در مراسم عروسي. 
 –بوسد  آيد و عروس خانم را مي سائل در سؤال گفته بود كه داماد در جمع زنان مي

، فردي كه خداوند او را موفق به نعمت ازدواج نموده است –خيلي جاي تعجب است 
دهد. چگونه  ن گونه با زشتي تمام اين كار منافي با مروت و جوانمردي را انجام مياي
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دهند؟! آيا بيم آن را ندارند كه مرد  خويشاوندان اين زن به مرد اجازه ي اين كار را مي
كساني را ببيند كه از همسرش بهتر و زيباتر هستند و به آنان عالقمند ، در جمع زنان

و پس از آن همه وقت به آن زيبا رويان ، بي رغبت شود شود و نسبت به همسرش
بين او و همسرش اختالف و تيرگي ، بيانديشد و همسرش از چشمش بيفتد و آخراالمر

 و جدايي بيفتد. 
كنم از اين اعمال زشت و  در پايان سخنم به همه ي برداران مسلمان توصيه مي

ازدواج و نعمتهاي ديگر را قدر خواهم نعمت  و از آنان مي، خالف شرع جلوگيري كنند
از ، پيرو سلف صالح پيشكسوتان نيكو سيرت بوده و تابع سنت نبوي باشند، بدانند

 كساني پيروي نكنند كه خودشان گمراه بودند و ديگران را گمراه نمودند. 
 )39-36( فتاوي معاصرة / ص –شيخ ابن عثيمين 

 و پايكوبي بپردازند ] مردان اجازه ندارند در مراسم عروسي به رقص61[

 تواند در مراسم عروسي دف بزند و برقصد؟  آيا مرد مسلمان مي س:

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

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

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

 شكر نعمت واجب است ، ] حكم اسراف در مراسم عروسي و جشن و سرور62[

اما بعد: بدون ترديد  ة والسالم علی رسول اهللا و آله و صحبه...والصال، احلمدهللا وحده

آن ، دهد بندگان خود را با فقر و نيازمندي مورد امتحان و آزمايش قرار مي، پروردگار
گونه كه در اوايل قرن چهاردهم هجري خداوند اهالي سرزمين حجاز را مورد امتحان و 

 آزمايش قرار داد؛ 
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﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي                

                         

      ﴾ :۱۵۶ – ۱۵۵[البقرة[  

همچون) ترس و گرسنگي و كاهش مالي و جاني ( و قطعاً شما را با برخي از امور«
آن كساني كه هنگامي كه ، كنيم و مژده بده به شكيبايان آزمايش مي، ها و كمبود ميوه

 .»گرديم يند: ما از آن خداييم و به سوي او باز ميگو مي، رسد باليي بدانان مي
خود را با نعمت و فراواني رزق مورد امتحان و آزمايش آن گونه كه اهللا تعالي بندگان 

دهد؛ به نحوي كه امروز شاهد آن هستيم؛ تا پروردگار بندگان خود را بيازمايد و  قرار مي
 ايمان و شكرگزاري آنان را مورد محك و آزمايش قرار دهد.

﴿ فرمايد: پروردگار مي                   ﴾

 ]۱۵[التغابن: 
يند و خداست كه نزد او ]براى شما[آزمايشى ] وسيله[ اموال شما و فرزندانتان صرفاً«

 »پاداشى بزرگ است
سرانجام نيك از آن اهل تقوا است همان كساني كه اعمالشان مطابق با شريعت است؛ 

و داشتن ، و شكرگزاري بر نعمتها، ب از پروردگارمانند صبر بر فقر و داشتن اميد و ثوا
 الگوي مصرف صحيح در زمان وفور نعمت و در اختيار داشتن مال و ثروت.

از اقتصاد و ميانه ، ها به صورت صحيح ها و نوشيدني خرج مال و ثروت در خوردني
زم روي است كه نه اسرافي در كار باشد و نه بر اهل و عيال سخت بگيرد و مايحتاج ال

 را براي آنان تهيه نكند.

﴿ فرمايد: مي، اهللا تعالي از همه ي اين موارد نهي نموده است         

                     ﴾ :۲۹[اإلسراء[  
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ز كمك به ديگران خودداري مكن و و ا( دست خود را برگردن خويش بسته مدار«
و آن را يكسره گشاده مساز كه سبب شود از كار بماني و مورد مالمت ، بخيل مباش)

 .»قرار گيري و غمناك گردي

﴿ فرمايد: اهللا تعالي از تضييع اموال نهي نموده و مي            

        ﴾ :۵[النساء[  

به دست سفيهان ، كه خداوند وسيله قوام زندگى شما قرار داده، اموال خود را«
 »نسپاريد

باري تعالي از در اختيار قرار دادن مال و ثروت به دست نابخردان و نادانان نهي 
دانند و آن را در موارد صحيح مصرف  زيرا آنان ارزش مال و ثروت را نمي، فرموده است

شود كه مصرف مال و ثروت در غير موارد صحيح  از اين مسئله فهميده مي، دكنن نمي
 امري است كه از آن نهي شده است.

 ﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي                   

           ﴾ :۳۱[األعراف[ 

از ( و! با خود برداريد، زينت خود را به هنگام رفتن به مسجد! اى فرزندان آدم«
ولى اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست ، بخوريد و بياشاميد) نعمتهاى الهى

 »!دارد نمى

﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي                    ﴾

 ]۲۷ – ۲۶[اإلسراء: 
و در خرج كردن مال زياده روي مكن. همانا كساني كه در خرج نمودن اموال زياده «

 .»اند كنند برادران شيطان روي مي
اسراف يعني چه؟ اسراف يعني زياده روي؛ اسراف يعني: بيش از حد نياز خرج 

 كردن. 
 ي نابجا؛  ذير يعني: استفادهتبذير يعني چه؟ تب
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ها  كنند به ويژه در عروسي ها با هم رقابت مي ها و نوشيدني امروزه مردم در خوردني
و مرتكب اسراف و تبذير ، كنند و مراسم جشن و سرور؛ بيش از حد نياز خرج مي

از مراسم را در زباله دان و بر سر راهها ، بسياري از مردم غذاي باقيمانده، شوند مي
فهميده به  انسانشود.  ريزند؛ اين كفران نعمت است و باعث از دست دادن نعمت مي يم

موارد اضافي را جمع آوري ، كند. و چيزي از مقدار نياز اضافه شد ي نياز خرج مي اندازه
از جمله فقرا و مساكين) اگر اين مسئله امكان ( نموده و به كساني بدهند كه نياز دارند

اقيمانده را در محلي بگذارند كه بي حرمتي رزق نشود و در زباله پذير نبود غذاهاي ب
دان ريخته نشوند و يا زير دست و پا قرار نگيرند؛ بلكه در جايي دور بگذارند تا 

 حيوانات و مخلوقات ديگر آن را بخورند و از آن استفاده كنند. 
شريعت  مسلمان موظف است معصيت پروردگار را انجام ندهد و از مواردي كه در

 از آن نهي شده است باز آيد. 
اي شكرگزار بوده و  هاي زندگي حكيمانه خرج كند و درصدد باشد تا بنده در هزينه

 در پي جلب خوشنودي و رضايت اهللا تعالي باشد. 
 مواظب باشد تا درست مصرف كند و از بي حرمتي به رزق جلوگيري شود.

 ﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي              

     ﴾و اي بني اسرائيل! به يادآوريد) آن زمان را كه (« ]٧يم: [إبراه

دهم  حتماً برايتان افزايش مي، پروردگارتان مؤكدانه اعالم كرد كه اگر سپاسگزاري كرديد
 . »عذاب من بسيار سخت استو اگر ناسپاس شديد بي گمان 

﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي              ﴾ :البقرة]

۱۵۲[  
پس مرا ياد كنيد تا من نيز شما را ياد كنم و از من سپاسگزاري كنيد و از من «

 .»ناسپاسي نكنيد



   

 1827 باب چهاردهم: [نكاح]
 

فقط مورد زباني نيست؛ بلكه بايد در عمل  ،آموزد كه شكر اهللا تعالي به ما مي

﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي، شكرگزار بود               

   ﴾ :۱۳[سبأ[ 

 . »اي خاندان داود! سپاسگزاري بكنيد و اندكي از بندگانم سپاسگزارند«

 شكر داراي سه درجه است: 
 شكر قلبي   -1

 شكر زباني   -2

 شكر عملي   -3

كسي كه همه ي موارد شكر را انجام دهد پروردگار از فضل خويش به او بيشتر 
 گرداند. دهد و عاقبت و انجامش را نيكو مي مي

، كسي كه كفران نعمت كند و مال و ثروت خويش را در راه صحيح خرج نكند
 بي سخت وعيد داده است. اش خطرناك است و اهللا تعالي او را به عذا آينده

خواهيم اوضاع و احوال مسلمانان را سامان بخشد و فهم دين نصيب  از پروردگار مي
 كند. 

 ، همه ما را توفيق دهد تا بندگاني شكرگزار باشيم
 خواهيم به ما توفيق اطاعت و بندگي دهد و خيرخواه ديگران باشيم.  از پروردگار مي

 له و صحبه وسلم و صلي اهللا علي نبينا محمد و آ
 )4/37( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة –شيخ ابن باز 

 گفتاري از شيخ ابن عثيمين)( ] حكم اسراف در مراسم ازدواج و مراسم جشن و سرور63[

 در مراسم عروسي براي مردان و زنان انجام چه اموري جايز است؟  س:
كنند چه سخني داريد؛  با كساني كه در مراسم جشن و شادي مبالغ زيادي هزينه مي

پول رايج ( كنند كه براي يك شب ده هزار ريال كساني كه هتلهايي را اجاره مي
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بينند و  هاي زيادي را تدارك مي ها و نوشيدني كنند و خوردني عربستان) پرداخت مي
 كنند...؟ براي خريد لباس عروسي بيش از هفده هزار ريال پرداخت مي

شن سرور و شادي و يا هر مناسبتي ديگر جزء مراسم عروسي و برگزاري ج ج:
دهد  انجام مي انساندهد؛ هر زمان كاري كه  همواره انجام مي انسانكارهايي است كه 

انجام دادن آن اشكالي ندارد و هرگاه عملي كه ، مطابق با موازين و قوانين شرعي باشد
 رام است.دهد مخالف با قوانين شرعي باشد انجام دادن آن ح انجام مي انسان

﴿ اي كلي بيان فرموده: اهللا تعالي در قرآن قاعده           ﴾

 . »بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد« ]۳۱[األعراف: 
بنابراين هر كاري كه در آن اسراف باشد و از حد اعتدال خارج باشد در شريعت از 

 آن نهي شده است. 

﴿ فرمايد: مؤمنين مي اهللا تعالي در مدح          

          ﴾ :۶۷[الفرقان[  

و ، كنند و نه سختگيري و كساني هستند كه به هنگام خرج كردن نه زياده روي مي«
 .»كنند روي و اعتدال را رعايت ميبين اسراف و بخل) ميانه ( بلكه در ميان اين دو

كنم كه در مراسم عروسي حد اعتدال را رعايت كنند.  به همه ي برادران توصيه مي
عروسي را در مكاني مناسب برگزار ، اي را تدارك ببينند كه در آن اسراف نباشد وليمه

است كنند و در انتخاب لباس اسراف نكنند؛ زيرا بهترين و با بركت ترين عروسي همان 
 كه ساده تر برگزار شود و مخارج آن كمتر باشد. 

اين مخارج هنگفت و سرسام آور بايد از يك جايي تأمين شود؛ و بديهي است كه 
 ها بر عهده ي شوهر است.  پرداخت اين هزينه

 )1307( شماره، مجلة الدعوة –شيخ ابن عثيمين 

 ها ] حكم برگزاري مراسم ازدواج در هتل64[

 لي در مورد برگزاري مراسم عروسي در هتل چيست؟ نظر جنابعا س:
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 برگزاري مراسم عروسي در هتل داراي چندين اشكال جدي است:  ج:
در اين ، شود منجر به اسراف مي، در اكثر موارد برگزاري مراسم عروسي در هتل  -1

شود كه عين اسراف و زياده روي  تداركات زيادي درنظر گرفته مي، مراسم بدون نياز
 است. 

شود  برگزاري مراسم عروسي در هتلها منجر به تكلّف و تحمل مخارج زيادي مي  -2
بدون اينكه نيازي ، رسانند افراد زيادي حضور به هم مي، كه هيچ ضرورتي بدان نيست

 به حضور آنان باشد. 

شود  منجر به اختالط زنان و مردان نامحرم مي، برگزاري مراسم عروسي در هتلها  -3
 الف شرع است. كه امري منكر و خ

اي به حاكم كشور  از باب نصيحت و خيرخواهي نامه» هيأت علماي عالي رتبه«
اند كه از برگزاري مراسم عروسي در هتلها  اند و از ايشان تقاضا داشته تقديم نموده

مراسم عروسي را در منازل برگزار ، هاي محترم بهتر آن است كه خانواده، جلوگيري كند
هاي اضافي نباشد و از بسياري امور منكر و خالف شرع  زينهكنند تا نيازي به ه

 جلوگيري شود. 
ي اين كار به خاطر ترّحم بر افراد جامعه است تا متحمل اسراف و تبذير و  انگيزه

هاي پرتجمل در هتلها  اگر از چنين عروسي، هاي سنگين ازدواج نشوند پرداخت هزينه
تصادي وضع متوسطي دارند به راحتي بقيه ي مردم كه از نظر اق، جلوگيري شود

توانند از عهده ي مخارج ازدواج بر بيايند؛ زيرا وقتي شخصي كه درآمد متوسطي  مي
بيند كه پسرعمويش يا يكي از خويشاوندانش مراسم عروسي خود را در هتل  دارد مي

كند؛ ايشان هم از روي هم چشمي و رقابت  كند و مبالغ هنگفتي را خرج مي برگزار مي
گيرد تا از ديگران عقب نيفتد؛ و يا  كند و مبالغ زيادي را قرض مي همين كار را مي

هاي  شود ازدواج خود را به تأخير بياندازد؛ زيرا از عهده ي پرداخت اين هزينه مجبور مي
 آيد.  سنگين بر نمي
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مراسم عروسي خود را در هتلها برگزار ، كنم به همه ي برادران مسلمان وصيت مي
، هاي گران قيمت خودداري كنند؛ در صورت نياز به اين كار و از رفتن در هتلنكنند 

كنند. بهتر آن است كه  هاي كمي دريافت مي هايي برگزار كنند كه هزينه مراسم را در هتل
مراسم را در هتلها برگزار نكنند و در آن اقامت نكنند؛ اين مراسم را در منزل خود و يا 

 ر كنند. يكي از خويشاوندان برگزا
 )106، 105( صفحه، فتاوي المرأة -شيخ ابن باز

 ] حكم كف زدن و اظهار سرور و شادي با صداي بلند در عروسي66[

زنان در عروسي ها و مجالس شادي با صداي بلند و زدن دست به عروس خانم  س:
زنان با نوعي آواز مخصوص و با صداي بلند از عروس خانم استقبال ، يندگو ميتبريك 

 الزغاريد) گويند. حكم شرع در اين مورد چيست؟ ( كنند كه در اصطالح به آن يم
زنان اجازه ندارند تا اين حد صداي خود را بلند كنند؛ زيرا صداي زن در حق  ج:

تلبيه را با ، و در ايام حج، تواند اذان بگويد مردان عورت است؛ برهمين مبنا زن نمي
ازه دارند هنگام آمدن عروس خانم بدون سر و صدا بنابراين زنان اج، صداي بلند بگويد

براي اين ، به او سالم كنند و براي زن و شوهر دعاي خير كنند، به عروس تبريك گويند
، منظور زنان تشويق و تحسين عروس خانم باشد هرچندكار نيازي به كف زدن نيست. 

توانند كف بزنند يا  زنان هنگام متوجه ساختن مردان بر امري مي، بلكه از ديدگاه شرع
 هنگام متوجه ساختن امام بر امري پيش آمده هنگام نماز. 

 از گفتار و امالي شيخ ابن جبرين

 ] حكم بردن عروس در جايگاه ويژه67[

بين زنان مرسوم است كه عروس را از سالن برگزاري مراسم عروسي به محلي  س:
ندي كه با انواع گل و وسايل زينتي ند كه از قبل آماده نموده اند. جايگاه سكّو مانبر مي

در ، آراسته شده است. عروس در حضور كساني كه در مراسم عروسي شركت كرده اند
هاين جايگاه مي نشيند. زنان دف مي زنند. اشعاري در مدح پيامبرصلَّى  علَيه وآله  اللـَّ
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انند. خو مياماد وسلَّم و مشتمل بر ذكر و دعاي خير و عرض تبريك براي عروس و د
 حكم اين مراسم چيست؟ حكم رقص زنان با اين اشعار چيست؟

چنين عملي از رسومي است كه جديداً مد شده است. بنابراين مي توان گفت اين  ج:
حيا و وقار است. ، بدعت هستند؛ زيرا اصل در طبيعت و سرشت زنان، امور نو پيدا

حيا و شرم و آزرم باشد. آرايش  بخصوص عروس خانم كه بايد از همه بيشتر اهل
عروس خانم ويژه ي داماد است. و بايد از نگاه ديگران مصون بماند. خود نمايي عروس 

برخالف ، در حضور جمع و قرار گرفتن آن در جايگاه ويژه تا بيشتر جلب توجه نمايد
ه شرم و آزرم فطري است كه خانواده ي ايشان بايد از اين كار جلوگيري كنند و اجاز

 ندهند عروس به اين صورت توهين شود؛ بلكه عروس را مستقيماً پيش داماد ببرند.
هزدن دف بدون سنج و آواز بلند جايز است. رسول اهللا صلَّى  وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

احَ [فرموده است:  لِنُوا النِّكَ ف، أَعْ يْهِ بِالدُّ لَ بُوا عَ ِ ارضْ الن كنيد و نكاح را بين مردم اع[ )1353F1(]وَ

 در مراسم آن دف بزنيد.] 
تا نشانه ي برگزاري مراسم جشن و سرور و شادي باشد. خواندن اشعار با مضامين 

علَيه  اللَّـهخوب از قبيل: عرض تبريك به عروس و داماد و ذكر و درود بر پيامبرصلَّى 
ارد به صورت ترانه و خوش وآله وسلَّم اشكالي ندارد. اما با اين شرط كه خواندن اين مو

آوازي در حدي نباشد كه تحريك كننده باشد. شرط دوم اين كه اين اشعار در مجلس 
زنانه با زنان خوانده شود. و زمان آن بعد از بردن عروس نزد داماد نباشد. رقص زنان 

 ،بدون مبالغه و زياده روي در اين كار و بيدار ماندن در تمام شب، همراه با اشعار خوب
 جايز است.

   فتوا با امضا و گفتار و امالي شيخ ابن جبرين

                                                            
حسن غريب في هذا الباب، و عيسي بن ميمون األنصـاري يضـعف   «فيه، و قال :  ة) بزياد1089الترمذي  ( -1

بَال«) بلفظ: 1895، و ابن ماجه  (»في الحديث رْ س، قـال أحمـد:   ، و فيه خالد بن إليـا »وارضبوا عليه بالغِ

). و الغربال: هـو  2/106،105»  (جةمصباح الزجا«و هو حديث حسن بشواهده؛ انظر: » متروك الحديث«
 الدف.
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 ] حكم بردن عروس و داماد در حجله و حضور زنان بيگانه 68[

برند و عروس  : بسياري از مردم در مراسم عروسي داماد را نزد عروس خانم مي1س
ند در نشين و داماد با هم بر روي جايگاهي ويژه اي كه از قبل تدارك ديده شده است مي

كند و آنان به  داماد به آنان نگاه مي، حالي كه زنان بيگانه و زيادي در آن جا حضور دارند
 كنند. لطفاً بفرماييد حكم شرعي در اين مورد چيست؟  داماد نگاه مي

: چنين عملي حرام و ناجايز است؛ قرار گرفتن عروس و داماد در چنين 1ج
و برانگيخته شدن غرايز و اميال شهواني  جايگاهي و در حضور زنان سبب ايجاد فتنه

ي آن گربانگير عروس خانم نيز بشود؛ زيرا شوهر ايشان در  شود؛ چه بسا كه فتنه مي
، كند كه از حسن و جمال بهتري برخوردار هستند جمع زنان كساني را مشاهده مي

اعضا از بيند كه از نظر تيپ و قيافه و اندام و  شوهر در اين مجلس زنان جواني را مي
آل او به مراتب بهتر هستند. بنابراين واجب است از بردن داماد نزد عروس  همسر ايده

عروس خانم در اتاقي ، ي فتنه بسته شود درحضور زنان بيگانه جلوگيري شود تا دروازه
چنانچه خويشاوندان و محارم داماد بخواهند به ، جداگانه باشد و داماد را نزد او ببرند

بدون اين كه ، توانند همراه او به همان اتاق بروند مي، و شادباش بگويندداماد تبريك 
داماد دست عروس را ، داماد در كنار عروس نشسته باشد و مانند بعضي از افراد جاهل

 در حضور غيرمحارم. ، گرفته باشد و شربت و شيريني به هسرش تقديم كند
كه از فرهنگ دشمنان اسالم همه ي اين موارد از عادات و رسوم غير اسالمي است 

 اند.  خو گرفته ها آنبه مسلمين سرايت نموده است و مسلمانان به 
 فتوا با امالي شيخ ابن عثيمين 

 حكم بردن داماد در حجله ي عروس در حضور زنان بيگانه؟ :2س

ساختن جايگاهي ويژه براي ، از امور ناپسندي كه در اين زمان رواج يافته است :2ج
آورند در كنار عروس در اين مكان  بين زنان است كه داماد را ميعروس خانم 

نشانند. در اين جمع بسياري از زنان با لباسهاي نازك و كوتاه حضور دارند و رفت و  مي
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چه بسا كه خويشاوندان و نزديكان عروس و داماد هم در آن جا حاضر ، كنند آمد مي
 شوند.

گيرند فتنه و  دان بيگانه كنار هم قرار ميبديهي است كه چنين مجالسي كه زنان و مر
، شوند شود و مردان به تماشاي زنان بيگانه مشغول مي اميال و غرايز شهواني تحريك مي

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

از محرّمات الهي بپرهيزند. ، يد در همه ي امور از شريعت پيروي نمايندافراد با
در مجالس ، بخاطر خوشنودي و رضايت اهللا تعالي و دوري از نافرماني پروردگار

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

هرسول اهللا صلَّى  ها و پيروي از خواهشهاي  علَيه وآله وسلَّم تمسك جوئيم و از فتنه اللـَّ
 نفساني در امان بمانيم.

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

 ] حكم سخنراني در مراسم عروسي 69[

ها برگزار  ها و يا هتل در مواردي در مجالس عروسي كه در منازل يا سالن س:
موضوع اين ، كنند تا در اين مراسم سخنراني كند شود يكي از اهل علم را دعوت مي مي

ردان و عدم اسراف و محرّماتي از قبيل اختالط بين م، ها بيشتر در مورد ازدواج سخنراني
 باشد. زنان در مراسم عروسي و گرفتن عكس و... مي

اند كه مراسم عروسي مخصوص شادي و جشن و  بعضي از برادران اعتراض نموده
سرور هستند و ثابت نيست كه در اين مراسم وعظ و ارشاد باشد... بفرماييد راه حل 

 چيست؟
 ازدواج اشكالي ندارد.ايراد سخنراني و امر به معروف و نهي از منكر در مراسم  ج:

 وباهللا التوفيق: و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه وسلم.
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 )19/106( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 الزوارة)( ] حكم مراسم عروسي70[

دهند و در آن  ي داماد ضيافتي ترتيب مي چند روز پس از جشن عروسي خانواده س:
دعوت ، ان به همراه خويشاوندان و دوستان شوهري ايش عروس خانم و خانواده

زنند. حكم شرع در اين  حفلة الزوارة) گويند. در مواردي زنان دف مي( شوند كه آن مي
 مورد چيست؟

اين كار از امور عادي و جايز است كه سنت نيست و ثوابي هم ندارد؛ زيرا ديد و  ج:
چنين اداي حق والدين و حق هم، ي رحم است بازديد زن از خويشاوندان در حكم صله

ي  د. پذيرايي و اكرامِ عروس خانم و خانوادهباش ميخويشاوندان از وظايف اسالمي 
رود از امور  ايشان بعد از چند روز يا بعد از يك ماه كه براي اولين بار به منزل شوهر مي

 توان دوستان و خويشاوندان را هم دعوت نمود. خوب و جايز است و مي
وجه نمود كه در چنين مراسمي از اسراف جلوگيري شود. زدن دف در اين اما بايد ت

موسيقي و هر نوع ، مراسم جايز نيست و مناسبتي با اعالن نكاح در شب زفاف ندارد
خوش آوازي و ترانه جايز نيست كه بسياري از زنان چون در شب زفاف فرصت اين 

مجلس ، ي عروسي ه بهانهب ميسهاي بعدي و در چنين مرا ند در شبكن ميكار را پيدا ن
 كنند كه اين كار ناجايز است. ساز و آواز و موسيقي برگزار مي

 فتوا ممهور به مهر ايشان است.  -از گفتار و امالي شيخ ابن جبرين

 التِّحوال)( ] حكم جشن71[

التِّحوال) ( شود كه به آن در دومين روز عروسي جلسه در منزل شوهر برگزار مي س:
شود. حكم شرع در اين مورد  ود. در مواردي در مجلس زنان دف زده ميش گفته مي
 چيست؟

در اصل دادن وليمه از طرف شوهر در منزل ايشان سنت است؛ بدليل اين كه  ج:
هرسول اهللا صلَّى  هعلَيه وآله وسلَّم به عبدالرحمن بن عوف رضي  اللـَّ عنْه كه تازه  اللـَّ
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اهٍ «فرمود: ، ازدواج كرده بود و بِشَ کَ اهللا لَکَ اَو ملِ وَ لَ ارَ اهللا تعالي در عروسي تو بركت « »بَ

 »دهد؛ وليمه بده اگر چه يك گوسفند باشد.
و در مواردي در ، اند كه وليمه را در منزل زوجه برگزار كنند ولي مردم عادت كرده

كنند. در  زار ميبرگ، اند هايي كه درسطح شهر به اين منظور اختصاص داده شده سالن
، ي شوهر است. پس از برگزاري اين مراسم ي آن بر عهده اكثر موارد مخارج و هزينه

بيند و دوستان و خويشاوندان  شوهر در منزل خودش ضيافت و ميهماني اي تدارك مي
و در اين مورد حديثي با ، كند؛ به نظر بنده اين كار جايز است همسرش را دعوت مي

و فی ، وفی اليوم الثانی كرامة، أن الوليمة فی اليوم األول سنَّة«رد: اين مضمون وجود دا

ة عَ مْ   )1354F1(»اليوم الثالث رياءُ و سُ

[وليمه در روز اول سنت است و در روز دوم كرامت و بخشش است و روز سوم 
 ريا و تظاهر است.]

–كه نام آن  هرچند، بنابراين اشكالي در اجابت دعوت وليمه در روز دوم نيست

اگر ، باشد جايز نيست؛ زدن دف مخصوص ليلة الزفاف مي، باشد؛ اما زدن دف -حوالت
در آن شركت ، يردگ ميداد كه در چنين مراسمي خالف شرع صورت  فردي تشخيص 

 نكند؛ مگر آن كه از منكر جلوگيري شود.
 از گفتار و امالي شيخ ابن جبرين 

 ] حكم ميهماني از طرف شوهر 72[

                                                            
) 1915) ابن ماجـه  ( 6596»  (سنن كبري«)، نسائي در 3745) ابوداود (2065) دارمي  (5/28،371احمد ( -1

) لفـظ  8967»  (الكبيـر «) و 7393،2116»  (األوسـط «) طبرانـي در  14289،14286»  (الكبري«بيهقي در 
الوليمة أول يوم حـق، و الثـاني معـروف، والثالـث سـمعة و      «) چنين است، 5/28حديث در سنن احمد (

 .»رياء
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شود.  ضيافت و ميهماني برگزار مي، عروسي در منزل شوهردر دومين روز  س:
زنان به مناسبت اين ، شوند اقارب و خويشاوندان و دوستان براي ناهار دعوت مي

 حكم شرع در اين مورد چيست؟، زنند در مجلس زنانه دف مي، ميهماني
برگزاري چنين ضيافتي و دعوت براي ناهار در دومين روز عروسي در منزل  ج:
نه تنها اشكالي در آن نيست؛ بلكه در حكم وليمه ي شرعي است و اكرام  شوهر

آيد؛ زيرا ميهماني اي كه در شب  خويشاوندان همسر و دوستان و اقارب به حساب مي
كه مخارج  هرچندي او است.  از طرف عروس و خانواده، اول عروسي برگزار شده است

نسوب به خانواده ي عروس است. د؛ اما اين ميهماني مكن ميآن را داماد پرداخت 
جايز نيست كه دوباره ، مردم در منزل شوهر براي ناهار دعوت شدند، بنابراين اگر ظهر

شود. بلكه  گفته مي -التحوال -مراسم شام تدارك ديده شود كه در اصطالح به آن، شب
 به يك وعده اكتفا شود: شام يا ناهار.

سي همراه با زدن دف در مجلس زنان برگزاري مراسم ميهماني در دومين روز عرو
 جايز نيست؛ زيرا زدن دف مختص به شب زفاف است؛ واهللا اعلم.

 وصلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم 
 از گفتار و امضاي شيخ ابن جبرين 

 ] حكم دو نفري كه در اولين شب عروسي اشتباهاً با زوجه ي ديگري زفاف شود73[

كنند؛ ولي در اولين شب  در يك شب با دو خواهر ازدواج ميدو برادر همزمان  س:
، عروسي هر كدام بجاي اين كه با دختري كه عقد نكاحش با او منقعد شده است برود

رود و با اين گمان كه همسر خودش است با او  ي ديگري مي اشتباهاً نزد منكوحه
 نمايد. مقاربت مي

 ي هر كدام چقدر است؟ ؟ عدهلطفاً بفرماييد حكم شرعي در اين مورد چيست
يك ، ي هر كدام از اين دو خواهر عده، بالفور بايد از همديگر جدا شوند :1ج 

 حيض است.
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هر كدام نزد همسر خود كه نكاحش با او منعقد شده ،  بعد از استبراء و پايان عده -1
و اگر مشخص شد كه يكي از آن دو و يا هر د، است برود؛ چنانچه در همان اولين شب

فرزند متعلق به صاحب نطفه است؛ زيرا اين نزديكي و مقاربت اشتباهاً ، اند حامله شده
و هر كدام از  »وطء زنا«نه ، گويند»وطء شبهه«صورت گرفته است و در اصطالح به آن 

نزد ، دهد دو برادر به گمان اين كه با همسر شرعي خودش عمل زفاف را انجام مي
 ديگري رفته است.

شدند كه با همان خواهري كه اشتباهاً با او  دام از دو برادر راضي مياگر هر ك -2
راه حل آن اين است كه هر كدام ، زفاف نموده است زندگي زناشويي را ادامه دهد

، همسرشرعي خود را طالق دهد و بدون گذراندن عده و استبراء رحم نكاح شوند
». الماء ماءه«طالح شرعي عرض كرديم كه نيازي به گذراندن عده نيست؛ زيرا در اص

اي كه در  و نطفه، اند شود كه اشتباهاً با هم مقاربت نموده عقد نكاح بين دو نفر منعقد مي
رحم اين زن قرار گرفته از همين مرد است و اگر حامله شده باشد فرزند متعلق به 

 همين مرد است.

 .وباهللا التوفيق: و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه وسلم
 )290، 19/291( فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

 :73متن عربي فتواي شماره 

 ما احلكم يف زوجني دخل كل منهام بزوجة اآلخر خطاً؟] 73[

و عند الصباح تبني هلام أن كالً واحد منهام ، تزوج اخوان اثنان بأختني يف ليلة واحدة س:

أي: أن كل واحد منهام ، النكاح) بطريق اخلطأعقد ( دخل بغري من عقد عليها العقد الرشعي

 دخل بزوجة اآلخر خطأ؛ فام احلكم الرشعي يف ذلك؟ و كم تكون مدة العدة لكل منهام؟

 إذا كان الواقع كام ذكر: ج:
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و أن ، غري زوجته ها آنأوالً: جيب أن يفرق بني كل منهام و بني موطوءته فوراً حينام يتبني 

 تستربئ بحيضة.

و من تبني محلها حلق ، صل أن تعود كل منهام إيل من عقد له عليهام بعد االسترباءثانياً: األ

لَّه  ال وطء زناً.، الولد بالواطئ؛ ألنه وطء شبهة يعتقد حِ

ثالثاً: إذا ريض كل من األخوين بموطوءته و رضيت به طلق كل منهام زوجته و تزوجها 

 لو محلت فالوالد الحق به عيل كل حال.و ، اآلخر دون عدة و ال استرباء؛ ألن املاء ماؤه

 وباهللا التوفيق: و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه وسلم.
 )290، 19/291( فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء



 

 

 

 

 :فصل دوم
 احكام خانواده



 

 ] حقوق متقابل زن و شوهر74[

 ؟ همسر نسبت به شوهرش چه تكاليفي بر عهده دارد س:
 شوهر نسبت به همسرش چه تكاليفي بر عهده دارد؟

اصل بر اين است همان گونه كه همسر داراي حقوقي است همچنين داراي  ج:
 اين موضوع در اين آيه بيان شده است.، وظايفي است

﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي                       

     ﴾ :۲۲۸[البقرة[ 

از تكاليف) بر عهده شان ( حقوقي) است همپاي آنچه( و براي اين زنان به شايسته«
 .»و اهللا تعالي شكست ناپذير حكيم است، مرتبتي است ها آناست و مردان را بر 

هرسول اهللا صلَّى  ا«فرمايد:  مي وسلَّمعلَيه وآله  اللـَّ ً ريْ اءِ خَ وا بِالنِّسَ صُ تَوْ اسْ نَّ ، أَالَ وَ إِنَّامَ هُ فَ

مْ  كُ نْدَ انٌ عِ وَ بَيِّنَةٍ ، عَ ةٍ مُ شَ احِ أْتِنيَ بِفَ لِكَ إِالَّ أَنْ يَ َ ذَ ريْ يْئًا غَ نَّ شَ نْهُ ونَ مِ ْلِكُ يْسَ متَ لْنَ ، لَ عَ إِنْ فَ فَ

نَّ يفِ  وهُ رُ جُ اهْ ـفَ نَّ الْ بُوهُ ِ ارضْ عِ وَ اجِ ضَ حٍ  مَ ِّ ربَ َ مُ ريْ ا غَ بً ْ بِيالً ، رضَ نَّ سَ يْهِ لَ وا عَ بْغُ مْ فَالَ تَ نَكُ إِنْ أَطَعْ ، فَ

ا قّ مْ حَ يْكُ لَ مْ عَ ائِكُ لِنِسَ ا وَ قّ مْ حَ ائِكُ ىلَ نِسَ مْ عَ كُ مْ فَالَ يُوطِئْنَ ، أَالَ إِنَّ لَ ائِكُ ىلَ نِسَ مْ عَ كُ قُّ ا حَ أَمَّ فَ

ونَ  هُ رَ نْ تَكْ مْ مَ كُ شَ رُ أْذَ ، فُ الَ يَ ونَ وَ هُ رَ مْ ملَِنْ تَكْ يُوتِكُ نَّ ، نَّ يفِ بُ يْهِ نُوا إِلَ سِ ْ : أَنْ حتُ مْ يْكُ لَ نَّ عَ هُ قُّ حَ أَالَ وَ

نَّ  هِ امِ طَعَ ِنَّ وَ هتِ وَ  )1355F1(.»يفِ كِسْ

شما ( اسيرند شما نزد ها آن زيرا، نماييد خير به وصيت زنان مورد در و باشيد [آگاه
 استفاده ي جنسي)( استمتاع بجز را زيچي هيچ ها آن از شما، هستيد) ها آنسرپرست 

 با همبستري كردند چنين اگر. شوند فحشا آشكارا مرتكب عمل اينكه مگر، نيستيد مالك
از شما اطاعت  اگر. باشد سخت چندان نه كه زدني، بزنيد را ها آن و، كنيد ترك را آنان

 حقي تان زنان بر شما همانا كه، باشيد خبر با. مكنيد جستجو را راهي ها آن بر، كردند
 كساني شما فرش بر كه اينست آنان بر شما حق. دارند حقي شما بر شما زنان و، داريد

 شما كه ندهند ورود اجازهء كسي به تان خانهء در و، آيد مي بدتان ها آن از كه ننشانند را

                                                            
 )1851) ابن ماجه  (9169) نسائي در  (الكبري)  (3087،1163) ترمذي  (5/72احمد  ( -1
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 و شان لباس در ها آن به كه اينست شما بر ها آن حق كه باشيد آگاه و. متنفريد آنان از
 ].كنيد احسان و نيكي شان طعام

 يضمعاويه بن حيدة ره هكند كه به رسول اهللا صلَّى  عنْه روايت مي اللـَّ علَيه وآله  اللـَّ
 لَّمسلَّى وعرض نمودم؛ وظايف مرد در مقابل همسرش چيست؟ پيامبر صه علَيه وآله  اللـَّ

ها إِ « وسلَّم فرمود: تأَن تُطْعمَ ا طَعِمْ بِ ، ذَ تَسيْتَ وال تَرضْ ا اكْ ا إِذَ وهَ سُ ـوتَكْ جهَ الْ بِّح، وَ قَ ال تُ ، وَ

رْ إِالَّ يف  ْجُ  حديث حسن رواه ابوداوود. )1356F1(»بَيْتِ الْـوال هتَ

، بپوشاني لباس را او پوشيدي لباس چون و دهي شان طعام خوردي طعام چون[
 ].مكن دوري او از خانه در جز و، سازد زشت ترا خدا نگو باو و مزن سيلي زن بصورت

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفيق

 )214-19/212( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 موظف است به عروس خود خدمت كند؟، ] آيا مادر شوهر75[

 موظف است به عروس خود خدمت كند؟ ، آيا مادر شوهر س:

ر واجب نيست كه به همسرِ فرزندش خدمت كند و كارهاي او را بر مادر شوه ج:
اما مادر شوهر موظف است در حق عروس خود احسان و نيكي كند تا از ، انجام دهد

با كمك كردن به ، مادر شوهر، دوستي و محبت پيدا شود، اين طريق بين آنان تفاهم
سبت به خود و تواند نظر عروسش را ن عروس خود در كارهاي ساده و جزيي مي

 فرزندش جلب نموده و در مواردي از او مشورت بگيرد و به نظر او احترام بگذارد.
 با تمام اين موارد بر مادر شوهر واجب نيست كه به عروسش خدمت كند.

 )1525س ( لقاءات الباب المفتوح -شيخ ابن عثمين

                                                            
،  11104، 9180، 9171)، نسـايي در  (الكبـري  2144-2142)، ابـوداوود  ( 5/3،5)، (447-4/446احمد  ( -1

  2/188) حـاكم 4175) ابـن حبـان  (  15471،14556) بيهقي در  (الكبري)  (1850)، ابن ماجه  (11431(

املغنـي عـن محـل «) حاكم آن را صحيح دانسته است و ذهبـي بـا او موافـق اسـت. رجـوع كـن:       2764(

 ).1/67»  (فيض القدير«) و 4/7)  تلخيص الحبير (1517)،  (1/401(  »األسفار
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كند تا آسايش خود و صرفنظر ، ي خويش تواند از زندگي با خانواده ] فرزند متأهل مي76[
 همسرش را فراهم كند

چهار ماه ، جواني بيست ساله و متأهل هستم كه با دختر عمويم ازدواج كرده ام س:
ي اعضاي  گذرد من و همسرم در منزل پدري همراه با بقيه از زندگي زناشويي ما مي
م سوء ي بنده و همسر در يكي از روزها بين خانواده، كنيم خانواده با هم زندگي مي

، من هم به دنبالش رفتم، جاد شده بود كه همسرم به منزل پدرش رفته بودآي ميتفاه
همسرم از من خواست منزلي كرايه كنم تا به صورت مستقل زندگي كنيم. پيشنهاد 
همسرم را با خانواده ام مطرح نمودم آنان مخالفت كردند؛ چنانچه بنده با نظر خانواده ام 

بصورت مستقل در منزلي جداگانه زندگي كنم گناهكار  مخالفت كنم و با همسرم
 شوم؟ مي

در چنين شرايطي شخص ، ها به نوعي با اين مشكل مواجه هستند بيشتر خانواده ج:
اش الفت و محبت ايجاد كند و با كسي كه مقصر است  بايد بكوشد بين همسر و خانواده

بين ببرد؛ زيرا الفت و محبت از همراه با مهرباني و دلسوزي گفتگو كند و كدورتها را از 
 هر چيزي مهمتر است.

اشكال ندارد كه شخص به صورت مستقل و جداگانه ، اگر اين امر امكان پذير نشد
زندگي كند؛ چه بسا كه اين كار به خير و صالح همه باشد تا اين كه رفته رفته كدورتها 

ر قرار شود. چنانچه ها صلح و آشتي و صفا و صميميت ب از بين برود و بين خانواده
منزل جديد نزديك منزل پدري باشد بهتر است تا به راحتي بتوانند از همديگر خبر 

ي خويش را  رعايت حال خانواده، بگيرند و ديد و بازديد كنند. بنابراين اگر شخص
داشته باشد و در عين حال با همسرش جداگانه زندگي كند اين كار بهتر و شايسته تر 

 است.
 ) 51، 50ص ( الحلقة الثانية)( نور علي الدرب –عثيمين شيخ ابن 

 اند كه ازدواج نكرده، ] حكم سكونت زوجه در منزل برادران شوهر77[
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كه در منزل پدرم ، شرايط زندگي مرا مجبور ساخته، بنده متأهل وكارمند هستم س:
است كه  همراه با برادرانم زندگي كنم. برادر كوچكم هفده سال دارد. سؤال بنده اين

 رد؟ دا ميبا همسرم در منزل پدري در كنار برادرانم از نظر شرعي چه حك، زندگي بنده
بشرط اين كه همسر ، زندگي شما و همسرتان از نظر شرعي اشكالي در آن نيست ج:

 و برادرانتان در منزل با او تنها نباشند.، شما لباس بلند بپوشد و حجابش را رعايت كند
 صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم و، وباهللا التوفيق

 )367-366/19( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 پهلو) و نقصان عقل و دينش( ] مفهوم: آفرينش زن از كج ترين بخش دنده78[

ا« در حديث وارد شده است كه: س: ً ريْ اءِ خَ وا بِالنِّسَ صُ تَوْ إِنَّ ، اسْ ـفَ تْ الْ لِقَ أَةَ خُ رْ نْ مِ  مَ

لَعٍ  ...، ضِ الهُ لَعِ أَعْ جَ ما يفِ الضِّ وَ إِنَّ أَعْ جَ «لطفاً اين حديث را شرح دهيد. منظور از:  »وَ وَ أَعْ

الهُ  لَعِ أَعْ  چيست؟  »ما يفِ الضِّ

اند كه ابوهريره  صحيح است. بخاري و مسلم آن را روايت كرده، اين حديث ج:

 يضره هى يد: رسول اهللا صلَّگو ميعنْه  اللـَّ اءِ «علَيه وآله وسلَّم فرمود:  اللـَّ وا بِالنِّسَ صُ تَوْ اسْ

ا ً ريْ لَعٍ ، خَ نْ ضِ نَ مِ لِقْ ُنَّ خُ إِهنَّ ا، فَ ً ريْ اءِ خَ وا بِالنِّسَ صُ تَوْ اسْ ... فَ الهُ لَعِ أَعْ ءٍ يفِ الضِّ ْ جَ يشَ وَ إِنَّ أَعْ   )1357F1(»وَ

از  ها آننان بپذيريد. چرا كه به خوبي رفتار كنيد و سفارش مرا در مورد آ، با زنان«
قسمت باالي آن است. اگر ، ترين بخش دنده اند. و همانا كج دنده) آفريده شده( پهلو

ماند.  باقي مي، همچنان كج، شكند. و اگر رهايش كني مي، آن را راست كني، بخواهي
 ».مد نظر داشته باشيد، پس با زنان به خوبي رفتاركنيد و سفارش مرا در مورد آنان

، برادران و شوهران هستند كه نسبت با زنان نيكي نمايند، پدران، مخاطب اين حديث
 به آنان ظلم نكنند. حقّ و حقوق آنان را پرداخت كنند. آنان را ارشاد و راهنمايي كنند.
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شود كه در مواردي زن نسبت به شوهر و يا خويشاوندان  بنابراين چنانچه مشاهده مي
و سخت گرفته نشود و امري خارج از انتظار نيست) زيرا آنگونه بر ا( د.كن ميبد رفتاري 
ه اهللا صلَّىكه رسول  اند: طبيعت زن بدليل آفرينش او از  فرموده وسلَّم وآله علَيه اللـَّ

بنابراين نتيجه ، چنين است و نا گفته پيداست كه پهلو كج مانند است، قسمت پهلو
 اعوجاع و نقص است. گيريم كه سرشت زن آميخته با مي

دِينٍ «در روايتي ديگر در بخاري و مسلم آمده است:  لٍ وَ قْ اتِ عَ نْ نَاقِصَ أَيْتُ مِ ا رَ مَ

لِ  جُ بَ لِلُبِّ الرَّ هَ ـأَذْ نَّ الْ اكُ دَ نْ إِحْ مِ مِ ازِ   »حَ

مردان عاقل را فريب ، [هيچ ناقص عقل و ديني را نديده ام كه بتواند مانند شما
(بدهد.]

1358F

1( 
هصلَّى  رسول اهللا اند و اين روايت از ابوسعيد  علَيه وآله وسلَّم چنين فرموده اللـَّ
 يضخدري ره  عنْه در صحيح بخاري و مسلم آمده است. اللـَّ

                                                            
). اين حديث قسمتي از حديثي طوالني است كه ابوسعيد خـدري رضـي   89، 80)، مسلم  (304بخاري  ( -1

. رفت مصال بسوي فطر عيد يا قربان عيد روز -صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم - اهللا رسول اللَّه عنْه مي گويد:
 بيشـترين  را شـما  زيـرا . دهيد صدقه!  زنان گروه اي«: فرمود آنان به خطاب و زد زنان به سري آنجا، در

صلَّى اللَّه  - اكرم پيامبر!  -صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم - خدا رسول اي چرا؟: پرسيدند. »ديدم دوزخ اهل
لَّمسو هآلو هلَيو نمـوده  نافرمـاني  شـوهرانتان  از و كنيـد  مـي  نفرين بكثرت شما اينكه بخاطر«: فرمود -ع 

 عـرض . »بدهـد  فريب را عاقل مردان شما، مانند تواند نمي ديني و عقل ناقص هيچ و كنيد مي ناسپاسي
 نـه  مگـر «: فرمـود  چيسـت؟  ما دين و عقل نقصان!  -صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم - خدا رسول اي: كردند

صـلَّى   - خدا رسول. بلي: گفتند ؟»شود مي محسوب مرد گواهي نصف زن، يك گواهي كه است اين
لَّمسو هآلو هلَيع آنحضرت. »است شما عقل نقص نشانگر خود، اين«: فرمود -اللَّه -  هآلو هلَيع لَّى اللَّهص

لَّمس؟»گيريـد  نمـي  روزه و خوانيـد  نمـي  نمـاز  قاعـدگي،  و حـيض  ايام در اينكه نه مگر«: فرمود باز -و 
 ديـن  نقـص  بـر  دليـل  هـم  ايـن «:فرمـود  -صـلَّى اللَّـه علَيـه وآلـه وسـلَّم      - اهللا رسول.  بلي: كردند عرض

 .»شماست



   

 1845 باب چهاردهم: [نكاح]
 

همعناي نقصان عقل و دين همان چيزي است كه پيامبر صلَّى  علَيه وآله وسلَّم  اللـَّ

. [گواهي دو زن مساوي با »اده املرأتني تعدل شهادة رجل واحدانَّ شه«بيان فرموده است. 

 گواهي يك مرد است.] 
هو معناي نقصان دين اين است كه پيامبر صلَّى   ها آنعلَيه وآله وسلَّم فرموده كه  اللـَّ

حيض و نفاس چندين شبانه روز  –[زن ايام قاعدگي )1359F1(»متكث األيام و الليالی ال تصلی«

 خواند.] نمينماز 
اين نقصي است كه اهللا تعالي بر او الزم نموده؛ و از اين بابت اعتراضي بر او نيست.  
باز هم از اين نقص خالي نيست. به دليل اين ، بر مدارج علم و تقوا سير كند هرچندزن 

هكه رسول اهللا صلَّى  و بديهي است علَيه وآله وسلَّم اين موضوع را بيان فرموده است  اللـَّ
ه پيامبر صلَّىكه  يد؛ بلكه با وحي گو ميعلَيه وآله وسلَّم از جانب خودش اين را ن اللـَّ

 كند. خداوندي است آنچه را كه تبليغ و تبيين مي

  ﴿ اهللا تعالي فرموده است:                  

                ﴾ :۳ – ۱[النجم[ 

همحمدصلَّى ( كند: يار شما سوگند به ستاره در آن زمان كه دارد غروب مي« علَيه  اللـَّ
و راه خطا نپوييده است و به كژراهه نرفته ، وآله وسلَّم) گمراه و منحرف نشده است

 يد. آن جز وحي و پيامي نيست كهگو ميي و هوس سخن نو از روي هو، است
 .»گردد ازسوي اهللا) وحي و پيام مي(

 )301، 5/300( –مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة  –شيخ ابن باز 

 ] نحوه تأديب همسر نافرمان 79[

                                                            
 به پاورقي قبلي مراجعه شود. -1
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رختخواب او را ترك كرده؛ تا چه مدتي ، مردي به منظور تأديبِ همسرش س:
مفيد واقع ، با همسرش رفتار كند؛ بخصوص كه اگر اين شيوهتواند از اين شيوه  مي

 نشود؟ 
در قرآن ذكر ، اهللا سبحانه و تعالي به منظور تأديب همسران نافرمان سه مرحله ج:

 فرموده: 

1-  ﴿          ﴾» و زناني را كه از سركشي و سرپيچي

 »و اگر مؤثر واقع نشد)( هيد.پند و اندرز د، ايشان بيم داريد

2-  ﴿        ﴾» از همبستري با آنان خودداري كنيد و بستر

 »و اگر مؤثر واقع نشد)( خويش را جداكنيد.

3-  ﴿ ﴾] :بزنيدآنان را تنبيه كنيد و كتك مناسبي « ]٣٤النساء«. 

 نتيجه بخش نباشد.، ي اول در صورتي است كه دو گزينه، ي اخير مرحله
اظهار ، اما تنبيهي كه همسر، تواند همسرش را تنبيه بدني كند مرد مي، در اين مرحله

اين مورد اخير فقط در ، تأديب و تربيت است، درد و ناراحتي نكند؛ زيرا هدف از زدن

سول ألن الر«قابل اجرا است؛ به دليل اين كه در احاديث داريم: ، شرايط ويژه و بحراني

ىلَّ  عها اللَّـهُ صَ اجِ لْدَ العبد ثم يُضَ هُ جَ تَ لِدَ الرجلُ امرأَ ْ لَّمَ أنكر أن جيَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ  )1360F1(»عَ

ه[رسول اهللا صلَّى  دانست كه مردي همسرش را  ناگوار ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
 همچون برده تنبيه كند و سپس با او بر يك رختخواب بخوابد.]

توان  چگونه مي، زيرا ضرب و شتم همسر نازنين امري نابجا و غير فطري است 
تصور نمود كه مردي با همسرش درگيري فيزيكي داشته باشد و لحظاتي بعد عاشقانه 

توان نتيجه گرفت كه  بنابراين مي، در آغوش همديگر بخوابند؟! اين غيرقابل تصور است
كامالً بجاست؛ اما به عنوان ، را تجويز فرمودهتنبيه بدني) كه قرآن آن ( ي اخير گزينه

مفيد واقع شد ، به قصد تأديب همسر؛ اگر اين گزينه، آخرين راه حل و به صورت ماليم
                                                            

 ) مانند آن.2855)، مسلم  (6042،5204،4942بخاري  ( -1



   

 1847 باب چهاردهم: [نكاح]
 

كند كه يك  قرآن موضوع حكميت و داوري را پيشنهاد مي، و اگر جواب نداد، چه بهتر
در كمال عدالت ، ارداور از طرف زن و يكي از طرف مرد در ميان اين زن و مرد ناسازگ

 و رعايت تقوا صلح و آشتي ايجاد كنند. 

 ﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي      ﴾اگر اين دو داور جوياي  ]۳۵: ء[النسا

﴿ باشند اهللا تعالي آن دو رااصالح      ﴾ گرداند.  موفق مي 

 )1047( لقاءات الباب المفتوح -شيخ ابن عثيمين

 ] حكم امتناع زوجه از تمكين شوهر بنا بر عذر80[

جسمي و يا ناراحتي روحي از تمكين شوهرش  رآيا چنانچه زوجه بنا بر عذ س:
 شود؟ گناهكار مي، امتناع ورزد

بنابراين هرگاه شوهر از ، ي شوهرش را اجابت كند زوجه موظف است خواسته ج:
مگر اين ، ي شوهرش توجه كند ه خواستهبايد ب، همسرش خواست تا به او تمكين دهد

كه واقعاً زوجه داراي عذري موجه باشد كه اين كار براي او دشوار و سخت باشد؛ در 
شوهر حق ندارد در ، صورتي كه زوجه مريض باشد و يا ناراحتي روحي داشته باشد

هچنين شرايطي از همسرش تقاضاي تمكين كند؛ زيرا رسول اهللا صلَّى  يه وآله علَ اللـَّ

ارَ «وسلَّم فرموده:  َ رَ وَ ال رضِ َ  [ضرر رسانيدن به خود و ديگران جايز نيست.] »ال رضَ

و در ، شوهر موظف است در شرايط غير عادي از همسرش تقاضاي تمكين نكند
 اي از همسرش تمكين بگيرد كه اذيت نشود.  صورت نياز به گونه

 )134، 133(، فتاواي المرأة -شيخ ابن عثيمين

 ] حكم اذيت كردن همسر به اين دليل كه دختر به دنيا آورده است81[

، آورند شنويم كه برخي از مردم صحبتهاي عجيب و غريبي بر زبان مي امروزه مي س:
حتي برخي به ، يند: دوست نداريم همسر ما فرزند دختر به دنيا بياوردگو مياز جمله 

برخي از  -پناه بر خدا -دهم آوردي ترا طالق مييند: اگر دختر به دنيا گو ميهمسر خود 
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زنان به خاطر صحبت همسرانشان خيلي عالقه دارند فرزند پسر به دنيا بياورند و... آيا 
 براي اين افراد ارشاد و راهنمايي در نظر داريد؟ 

كنم آنچه كه در اين سئوال مطرح شده است خيلي به ندرت اتفاق  فكر مي ج:
كنم فردي تا اين حد در جهالت و ناداني به سر ببرد كه همسرش را  يافتد. و گمان نم مي

مگر اين كه فردي از زندگي با همسرش به تنگ آمده باشد و ، به طالق تهديد كند
بخواهد از او جدا شود و به اين بهانه خود را از خانمش جدا كند و با اين شيوه او را 

تواند  مي، با همسرش خسته شده است ي زندگي طالق دهد؛ اگر شخصي واقعاً از ادامه
 او را طالق دهد زيرا طالق در وقت ضرورت و حاجت اشكال ندارد. 

كنيم كه اگر در موردي با همسر خويش  ها توصيه مي اما ما به همه ي خانواده
 صبر پيشه كنند.، سازگاري نداشتند

﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي                     

  ﴾ :۱۹[النساء[  

شتاب نكنيد و زود تصميم به جدايي ( به جهاتي) كراهت داشتيد( و اگر هم از آنان«
نگيريد) زيرا چه بسا از چيزي بدتان بيايد و اهللا تعالي در آن خير و خوبي فراواني قرار 

 . »بدهد
ها از امور جاهليت  نستن فرزندان دختر توسط برخي از خانوادهموضوع ناگوار دا

ي كه از داشتن انساناين ، است و به نوعي اظهار نارضايتي در مقابل تقدير الهي است
از چندين پسر براي پدر بهتر ، داند شايد همين دختر كند چه مي دختر اظهار ناراحتي مي

ها در زندگي و حتي پس از مرگ براي  نوادهاند كه براي خا چه بسيار دختراني بوده، باشد
اند كه در زندگي براي پدر  و چه بسيار پسراني بوده، اند پدر منشأ خير و بركت بوده

اند و پس ازمرگ پدر هم خيري از آنان به پدر  ي زحمت و مشقت و تكليف بوده مايه
 نرسيده است. 

 )153، 2/152(، )5( كتاب الدعوة -شيخ ابن عثيمين



   

 1849 باب چهاردهم: [نكاح]
 

 كم لعن و نفرين همسر ] ح82[

 كند چيست؟  حكم شوهري كه همسرش را عمداً لعن و نفرين مي س:
 شود؟ آيا لعن و نفرين در حكم طالق است؟  آيا با اين كار همسرش بر او حرام مي

 شود؟  اي بر شوهر مترتب مي آيا كفاره
 ت. امري منكر و ناجايز است؛ بلكه از گناهان كبيره اس، لعن و نفرين همسر ج:

هرسول اهللا صلَّى  نُ «فرمايد:  علَيه وآله وسلَّم مي اللـَّ عْ ـلَ تْلِهِ الْ قَ نِ كَ مِ ؤْ لعن و « )1361F1(»مُ

 ». نفرين مؤمن همانند قتل اوست

هرسول اهللا صلَّى  بَابُ «فرمايد:  علَيه وآله وسلَّم مي اللـَّ ـسِ رٌ الْ فْ هُ كُ قِتَالُ وقٌ وَ لِمِ فُسُ سْ   »مُ

 ». فسق است و جنگيدن با او كفر است، دشنام دادن و بد و بيراه گفتن مسلمان«

هرسول اهللا صلَّى  اءَ «فرمايد:  علَيه وآله وسلَّم مي اللـَّ دَ هَ الَ شُ اءَ وَ عَ فَ انُونَ شُ ونُ اللَّعَّ كُ الَ يَ

مَ  وْ ـيَ ةِ الْ يَامَ   )1362F2(»قِ

ي شفعاء و شهداء  روز قيامت در زمره ،كنند كساني كه ديگران را لعن و نفرين مي«
 ». گيرند قرار نمي

 بايد توبه نمايد و از همسرش بخواهد تا او را حالل نمايد. ، اين شوهر نامهربان
با لعن و نفرين ، پذيرد. همسر اش را مي اهللا تعالي توبه، كسي كه صادقانه توبه نمايد

وهر موظف است با همسرش به باشد. اما ش بلكه همچنان همسر او مي، شود طالق نمي
خوبي رفتار نمايد و مواظب سخنانش باشد. مبادا كلماتي را به كار ببرد كه اهللا تعالي بر 
اثر آن خشم بگيرد. و از طرفي همسر اين آقا بايد با بهترين شيوه با شوهرش رفتار نمايد 

شم و غضب و بهترين معاشرت را با او داشته باشد و زبانش را از سخناني كه مورد خ
الهي است كنترل كند. مواظب باشد الفاظ و كلماتي كه شوهرش را خشمگين و عصباني 

 كند بر زبان نياورد؛ مگر سخنان حق.  مي
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﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي         ﴾ :خود به طور و با زنان « ]۱۹[النساء

 .»شايسته معاشرت كنيد

﴿         ﴾ :و مردان را بر زنان برتري است« ]٢٢٨[البقرة« . 

 )688، 2/687( شيخ ابن باز. فتاواي هيأت علماي عالي رتبه

 ] حكم زدن همسر و غصب دارائيش 83[

كند و مالش را به  حكم شرعي در مورد كسي كه همسرش را ضرب و شتم مي س:
 گيرد چيست؟ زور مي
زند و مالش را از او  كند و او را كتك مي قي ميكسي كه با همسرش بد اخال ج:

مرتكب معصيت و نافرماني پروردگار شده است و به شدت گناهكار است؛ اهللا ، گيرد مي

﴿ فرمايد: تعالي مي        ﴾ :و با زنان خود به طور شايسته « ]۱۹[النساء

 .»معاشرت كنيد

﴿ فرمايد: اهللا تعالي مي             ﴾ :۲۲۸[البقرة[  

كه بايد شوهران ادا بكنند) همان گونه ( حقوق و واجباتي) است( و براي همسران«
 . »بايد همسران ادا بكنند)( حقوق و واجباتي) است كه( كه بر آنان

طرفي انتظار  هيچ كسي حق ندارد كه با همسرش چنين رفتار زشتي داشته باشد و از
اين كار در حقيقت ستمي است كه در ، داشته باشد كه همسرش با او به خوبي رفتار كند

﴿ اين آيه داخل است:                   

          ﴾٣ – ١ني: طفف[امل[  

از جنس و كاالي مردمان به هنگام خريد و فروش) كساني ( واي به حال كاهندگان«
كنند  پيمايند به تمام و كمال و افزون بر اندازه الزم دريافت مي كه وقتي كه براي خود مي

 .»كاهند كنند مي پيمايند يا وزن مي و هنگامي كه براي ديگران مي
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كند و در پرداخت حق ديگران  يگران كامل دريافت ميي كه حقش را از دانسانهر 
 در حكم اين آيه داخل است. ، كند كند و حق آنان را پرداخت نمي كوتاهي مي

نصيحت بنده به ايشان و امثال ايشان اين است كه در امر زنان از اهللا تعالي بترسند و 
 تقواي الهي راپيشه كنند.

، علَيه وآله وسلَّم در ميدان عرفات در حجة الوداع هاللـَّهمانگونه كه رسول اهللا صلَّى  

وا «هنگام ايراد خطبه فرمودند:  قُ اتَّ ـهَ فَ انِ  اللَّ نَّ بِأَمَ ُوهُ متُ ذْ مْ أَخَ إِنَّكُ ؛ فَ اءِ ، اللَّـهِ يفِ النِّسَ

ةِ  لِمَ نَّ بِكَ هُ وجَ تُمْ فُرُ لْ لَ تَحْ اسْ   )1363F1(»اللَّـهِ وَ

آنان را ، در امان پروردگار، عالي بترسيد؛ زيرا شما مردان[در مورد همسرانتان از اهللا ت
در اختيار خود گرفته ايد؛ و با سخن و فرمان اهللا تعالي زنان را به نكاح خويش درآورده 

 د.] اي كردهايد و مقاربت آنان را بر خود حالل 
كنم كه زندگي سعادتمندانه در گرو مدارا و حسن  بنده به چنين مرداني سفارش مي

لق از هر دو طرف است. زن و شوهر بايد نسبت به همديگر مهربان باشند و رفتاري خ
هاي يكديگر گذشت داشته باشند و چشم پوشي كنند و  نسبت به بدي، نيكو داشته باشند
 هاي همديگر را مدنظر قرار دهند. محاسن و خوبي

رِ «فرمايد:  رسول اهللا مي نَةً إِنْ كَ مِ ؤْ نٌ مُ مِ ؤْ كْ مُ رَ فْ رَ الَ يَ ا آخَ نْهَ َ مِ يضِ ا رَ قً لُ ا خُ نْهَ  )1364F2(»هَ مِ

[هيچ مرد با ايماني نسبت به زن با ايماني نارحت و عصباني نشود؛ زيرا اگر موردي 
 شود.]  هاي اخالقي ديگر او مورد پسندش مي ويژگي، از او را مشاهده كرد و نپسنديد

 فتوا با امضاي شيخ ابن عثيمين

 زديد خويشاوندان] حكم منع همسر از ديد و با84[

تواند هسمرش را از ديد و بازديد خويشاوندانش به ويژه پدر و  آيا شوهر مي س:
 مادر بازدارد؟

                                                            
 ).1218مسلم  ( -1
 ).1469مسلم  ( -2
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تواند همسرش  شوهر نمي، ي رحم از ديدگاه شريعت اسالمي واجب است صله ج:
همسر ، زيرا قطع رابطه با خويشاوندان از گناهان كبيره است، ي رحم بازدارد را از صله

زيرا اطاعت از مخلوق در مقابل ، دارد در اين مورد از شوهرش اطاعت كنداجازه ن
ي خودش از خويشاوندان ديد و  بلكه همسر با هزينه، نافرماني از خالق جايز نيست

اي در حق شوهر در برداشته باشد و يكي از  مگر اين كه اين كار مفسده، بازديد كند
درصدد بر بيايد كه زندگي آرام آن دو  زن را عليه شوهرش تحريك كند و، خويشاوندان

تواند همسرش را از زيارت آن خويشاوندان  را خراب كند؛ در اين صورت شوهر مي
 ي رحم را به جا بياورد كه خالي از مفسده باشد. صله، منع كند؛ اما از راههاي ديگر

  –) 187( فتاواي العلماء في عشيرة النساء ص –شيخ فوزان 
 يل بن محمد محمود إعداد و ترتيب: نب

 ] معالجه ي بد اخالقي شوهر85[

در خانه به من ، تعالىشوهرم با وجود پايبندي به اخالق نيكو و ترس از اهللا  س:
يد كه تو سبب آن هستي. ولي خدا گو ميد. هميشه اخمو و ترشرو است. كن ميتوجه ن

و آسايش او را  م موجبات راحتيكن ميند كه در حق او كوتاهي نكرده ام. و سعي دا مي
دوري كرده ام و در برابر ، فراهم كنم و از آن چه كه موجب ناراحتي او شود

 موضعگيريهاي او صبر كرده ام. 
يد كه گو مييرد و گ ميخشم ، از او سؤال كنم يا در مورد چيزي سخن بگويم هرگاه

 نم با دوستان و آشنايانشدا مياين حرف پوچ و بي ارزشي است. با وجود آن كه 
خوشرو است... ولي از او چيزي جز سرزنش و برخورد ناشايست نديده ام. اين برخورد 

 د و بسيار كوشيده ام كه خانه را ترك كنم.ده مياو خيلي مرا آزار 
الحمد هللا بنده زني فرهنگي و با علم در حد متوسط هستم و واجباتم را انجام 

 م.ده مي
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ود به تربيت فرزندانم اقدام نمايم و به جناب شيخ: آيا اگر خانه را ترك نموده و خ
. آيا شوهرم را به حال خود .م؟شو ميگناهكار ، تنهايي مشكالت زندگي را تحمل كنم

 رها كنم و از صحبت كردن و مشاركت با وي خودداري كنم؟
 بفرماييد چكار كنم؟ جزاكم اهللا خيراً.

نيز با محبت و شكي نيست كه زن و شوهر بايد زندگي خوبي داشته باشند و  ج:

﴿ د:فرماي مي تعالىاخالق نيكو و گشاده رو باشند. زيرا اهللا         ﴾

 »!بطور شايسته رفتار كنيد، و با آنان« ]۱۹[النساء: 

﴿ د:فرماي مي تعالىو نيز اهللا                     

   ﴾ :و از سرگرفتن زندگى ( ها آنبراى بازگرداندن ، و همسرانشان« ]۲۲۸[البقرة

خواهان ) براستى( در صورتى كه ؛سزاوارترند) از ديگران(، در اين مدت) زناشويى
اى قرار  حقوق شايسته، ستها آنهمانند وظايفى كه بر دوش ، و براى آنان. اصالح باشند

 »آنان برترى دارند و مردان بر ؛داده شده

هرسول اهللا صلَّى  ـ[ د:فرماي ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ نُ الْ سْ ُّ حُ ـربِ لُقِ الْ ، نيكوئي[ )1365F1(]خُ

 ]است خلق حسن

يْئا[د: فرماي ميو نيز  وفِ شَ رُ نَ املعْ نَّ مِ رَ قِ لْقٍ ، ال حتْ هٍ طَ جْ اكَ بِوَ ى أخَ لْقَ وْ أَنْ تَ لَ  )1366F2(]وَ

 گشاده چهرهء با برادرت با كههرچند، مشماريد حقير را چيزي چهي نيكو كار از[
 ]شويد. روبرو

لُقا[ د:فرماي ميو نيز  م خُ نُهُ ناً أَحسَ نِنيَ إِيامَ لُ املُؤمِ مَ ائِهمْ ، أَكْ مْ لِنِسَ كُ يَارُ م خِ كُ وخيارُ

لُقا] (خُ
1367F

3( 
                                                            

 )2553مسلم  ( -1
 )2626مسلم  ( -2
) و ابن ابي 5926) و ابويعلي  (4176و ابن حبان  (» حسن صحيح«) و قال:1162) ترمذي  (2/472احمد  ( -3

 نْه) من حديث أبي هريرة رضي اللَّه ع7981،27) و البيهقي في  (شعب اإليمان)  (25318(  شيبة
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از شما  بهترين و شان هستند اخالقترين ايمانداري خوش نظر از مؤمنان [كاملترين
 خوش برخوردترين شما با همسران خويش هستند.]، نظر اخالق

ميان مسلمانان به طور ، احاديث زيادي در مورد خوش اخالقي و برخورد شايسته
 پس چگونه است برخورد بين زن و شوهر و خويشاوندان..؟!، عمومي آمده است

شوهرت به تو يم به اين صبر و بردباري و جور و ستمي كه از گو ميمن به تو آفرين 
، م. منزلت را ترك نكن؛ زيرا ماندن در منزلكن ميد... تو را به صبر سفارش شو ميوارد 

 خير زياد و عاقبت نيكويي براي شما دارد. 

﴿ د:فرماي مي تعالىاهللا            ﴾ :و صبر « ]۴۶[األنفال

  »استقامت كنندگان است!و استقامت كنيد كه خداوند با 

  ﴿ د:فرماي ميدر جايي ديگر               

   ﴾ :و شكيبايى و استقامت ، هر كس تقوا پيشه كند« ]٩٠[يوسف

  »ند!ك شود) چرا كه خداوند پاداش نيكوكاران را ضايع نمى سرانجام پيروز مى(، نمايد

﴿ د:فرماي مي تعالىاهللا               ﴾ :۱۰[الزمر[ 

 »!دارند حساب دريافت مى صابران اجر و پاداش خود را بى«

﴿              ﴾ :صبر و استقامت كن، بنابراين« ]۴۹[هود ،

 »!بت از آن پرهيزگاران استكه عاق
مانعي نيست كه با شوهرت شوخي بكني. با كلماتي او را خطاب كني كه قلبش را 

از او ، نرم كند و سبب توجه او به حق تو گردد. زماني كه به كار مهمي مشغول است
 چيزي نخواه. تا اين كه رفته رفته به خواسته هاي تو اهميت دهد. 

ر خير توفيق دهد و حال و روز شوهرت را سامان بخشد. او به تو در امو تعالىاهللا  
 گشاده رويي و رعايت حقوق تو وادار كند.، را به اخالق نيكو

 )830، 2/831( إعداد: أشرف بن عبدالمقصود، من فتاواه –شيخ ابن عثيمين 
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 ] صبر كردن در برابر اذيت و آزار شوهر86[

ه و تعدادي فرزند پسر و دختر ساله كه ازدواج كرد 25زني هستم در حدود  س:
دارم. با مشكالت زيادي از جانب شوهرم مواجه شده ام. او در مقابل نزديكان و 

د و به هيچ وجه برايم ارزشي قائل نيست. راحتي من زماني كن مياطرافيان به من اهانت 
الي اند و از اهللا تعخو مينم كه او نماز دا مياست كه او در خانه نباشد؛ در صورتي كه 

 مي ترسد.. اميدوارم كه مرا به راه درست راهنمايي كنيد.
بر تو الزم است كه در مقابل اذيت و آزار شوهرت صبر كني. به بهترين شيوه  ج:

ترس از اهللا و روز آخرت را به شوهرت ياد آوري نمايي. شايد دعاي تو قبول شود و 
باز هم از رفتار قبلي شوهرت به طرف حق برگردد و اخالق زشتش را ترك كند. اگر 

ود. در مقابل برايت پاداش بزرگي به خاطر صبر و تحمل ش ميخود برنگشت؛ گناهكار 
 اشد.ب ميشكنجه هاي شوهرت 

 الزم است كه در نماز و ساير اوقات براي اصالح شوهرت دعا كني تا اين كه اهللا
قرار دهد و تو را تعالي او را به راه راست هدايت كرده و او را بر اخالق خوب و نيكو 

از شرّ او و ديگران پناه دهد. بايد مواظب خودت باشي و در دينت استقامت كني. به 
خاطر گناهان و لغزشهايي كه از جانب تو در حق اهللا تعالي و حق شوهرت سر زده به 

شوهرت را بر  اي كردهسوي اهللا توبه كني. شايد كه اهللا تعالي به خاطر نافرمانيهايي كه تو 
 مسلّط گردانيده است.تو 

﴿ رمايد:ف ميچون كه اهللا تعالي                    

       ﴾ :۳۰[الشوری[  

د. اي كردهبه خاطر كارهايي است كه خود ، درس ميآن چه از مصائب و باليا به شما «
 .»دكن مياز كارهاي شما) گذشت ( ريتازه اهللا تعالي از بسيا

هيچ ايرادي ندارد كه از پدر يا مادر يا برادران بزرگترش يا كساني كه شوهرت از  
حرف شنوي دارد و از نزديكان و همسايگان بخواهي كه او را نصيحت كنند و از  ها آن

 او بخواهند كه رفتاري خوب را اختيار نمايد.
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﴿ رمايد:ف ميي كه به خاطر عمل به قول اهللا تعال         ﴾ :النساء]

  »در گفتار و كردار) معاشرت كنيد( و با زنان خود به طور شايسته« ]۱۹

﴿ رمايد:ف ميهمچنين قول اهللا تعالي كه                  

      ﴾كه بايد ( است )حقوق و واجباتي( و براي همسران« ]۲۲۸: [البقرة

بايد همسران ( است كه )حقوق و واجباتي( همان گونه كه بر آنان )شوهران اداء بكنند
كه برابر عرف مردمان و موافق با شريعت اسالم ( اداء بكنند) به گونه ي شايسته اي

 .»ور خانوادگي) استرعايت و حفاظت در ام( و مردان را بر زنان برتري )باشد
اهللا تعالي حال شما را نيكو بگرداند و شوهرت را به راه راست هدايت كند و شما را 

 بر خير و هدايت جمع بگرداند.
 )129( فتاوي المرأة ص –الشيخ ابن باز 

 ] روش برخورد با حساسيت شوهر در امر غيرت87[

قات حساسيت شوهرم خيلي زياد بر من حساس است تا جايي كه بعضي او س:
پاكدامن  ند كه من زنيدا ميد؛ در حالي كه شوهرم رس ميبيش از حد او به شك كردن 

 هستم. 
 وم چكار كنم؟ش ميپس زماني كه با اين شكهاي شوهرم مواجه 

پس براي مرد مسلمان جايز ، اصلي ترين چيز در مسلمان عدالت و خوبي است ج:
ني يا خبر شخص سخن چين به شك و نيست كه به خاطر وسوسه هاي نفساني و شيطا

 گمان بد برسد.

﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي                           

                       ﴾ :۶[احلجرات[ 
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ي كه ايمان آورده ايد! اگر شخص فاسقي خبري را به شما رسانيد درباره اي كسان«
از حال و احوالشان و شناخت ( بدون آگاهي –مبادا به گروهي ، ي آن تحقيق كنيد

 »و از كرده ي خويش پشيمان شويد..، ) آسيب برسانيد-راستين ايشان 
است كه صبور الزم ، بر زن مسلمان كه شوهرش گرفتار چنين امراض نفساني شده

باشد تا زماني كه اطمينان دارد كه راستگو و پاكدامن هست. نبايد به خاطر افكار پليد 
شوهرش به خطر افتد. براي اين كه گاهي اوقات اين بيماري شك كردن به خاطر نوعي 

اشد. ان شاء اهللا به قدرت اهللا تعالي اين مريضي برطرف ب ميبيماري رواني و روحي 
 ود.ش مي

 إعداد: نبيل محمد محمود، )276( فتاوي العلماء في عشرة النساء ص -زانشيخ فو

 اندخو مي] زندگي با مردي كه نماز ن88[

اند و خيلي به ندرت در نماز خو ميويد: او اصالً نماز نگ ميزني از شوهرش  س:
د. اگر به نماز بايستم مسخره ام كن ميد. انواع مواد مخدر مصرف كن ميجمعه شركت 

 جايز است؟، دباش مي. پس آيا زندگي با چنين مردي كه گرفتار معصيت دكن مي
بر  پس براي زن مسلماني كه، اشدب مياگر واقعاً شوهرت گرفتار چنين اموري  ج:

نمازهايش پايبند است؛ زندگي كردن با چنين مردي جايز نيست. چرا كه شوهر با ترك 
 ود.ش مينماز و مسخره نمودن شخص نماز گزار كافر 

﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي                      

          ﴾ :۱۰[املمتحنه[  

هرگاه ايشان را مؤمن يافتيد آنان را به سوي كافران برنگردانيد. اين زنان براي آن «
 .»ان براي اين زنان حالل نيستندو آن مرد، مردان

 زن تا جايي كه توانايي دارد از راه قانوني و شرعي از شوهرش جدا شود.
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفيق

 )282، 18/283( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1858 
  

 ] زندگي با زن بي نماز89[

كرده ام كه از او صاحب يك فرزند هستم. زنم نماز من با دختري ازدواج  س:
، . من مي ترسم كه به خاطر بي نمازي اوگيرد نمياند و ماه مبارك رمضان روزه خو مين

 گناهكار بشوم. حاال مانده ام كه چكار بكنم؟ لطفاً مرا راهنمايي بكنيد.
وزه اند و رخو ميدي و او نماز نكر ميتو در اين مدتي كه با او زندگي  ج:

گناهكاري؛ چون كه در اين مدت هيچ كوششي در نصيحت نمودن و حل ، رفتگ مين
اند و روزه خو مي؛ اما امروز اگر همان طور است كه اصالً نماز ناي كردهقضيه خود با او ن

 ؛ پس در امر كردن او به نماز و روزه و ساير فرايض دين اسالم كوشش كن.گيرد نمي
هم هدايت نشد از پدر و مادر خودت و خانواده ي  از اهللا كمك بگير. اگر باز 

همسرت و ساير محارم او كمك بگير تا نصيحتش بكنند. پس اگر اطاعت كرد و توبه 
پس شكر گزار اهللا باش و از اين به بعد با او ، نمود و به طرف اهللا برگشت و نماز خواند

او را طالق بده. إن شاء ، دبه خوبي رفتار كن. اگر باز هم بر ترك نماز و روزه اصرار نمو
 ود. اهللا تعالي در هر حالت ياري كننده بنده اش است.ش مياهللا خير نصيبت 

َ «دليل حديث:  براي اين كه ترك نماز كفر و برگشت از دين اسالم است به  بَنيْ

كِ وَ  ْ َ الرشِّ لِ وَ بَنيْ جُ ـالرَّ ةِ الْ الَ كَ الصَّ رْ رِ تَ فْ ترك نماز ، فرفرق بين مرد و شرك و ك« )1368F1(»كُ

  »است

ههمچنين قول رسول اهللا صلَّى  ـ«علَيه وآله وسلَّم  اللـَّ ةُ الْ الَ مْ الصَّ يْنَهُ بَ يْنَنَا وَ ي بَ ذِ دُ الَّ هْ عَ

رَ  فَ دْ كَ قَ ا فَ هَ كَ رَ نْ تَ  » فَمَ

اشد؛ هركس آن را ترك نمايد كفر ورزيده ب مينماز ، است ها آنپيماني كه ميان ما و «
 )1369F2(»است.

                                                            
 ) 82مسلم  ( -1

)، و ترمذي مي گويد: حديث 1079)، و ابن ماجه  (464و نسائي  ( ،)2621و ترمذي  ( ،)5/346احمد  ( -2
 است.» حسن صحيح غريب«



   

 1859 باب چهاردهم: [نكاح]
 

﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي          ﴾ :۱۰[املمتحنه[ 

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

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

 ] وظيفه ي زن و شوهر در زمينه ي مخارج90[

ند. گاهي اوقات كن ميبسياري از زنان در طلب نفقه بر شوهران زياده روي  س:
ند كه اين حقّ كن ميوند و زنها فكر ش ميمقروض  ها آنشوهر به خاطر زياده خواهي 

 است. آيا اين صحيح است؟ ها آن

﴿ رمايد:ف مياست؛ چون كه اهللا تعالي در اين مورد اين بدترين زندگي  ج:    

                                    

   ﴾ :۷[الطالق[ 

به اندازه ي توان خود) ، ردهندهبراي زن شي( آنان كه دارا هستند از دارايي خود«
خرج كنند. و آنان كه تنگدست هستند از چيزي كه اهللا تعالي به ايشان داده است خرج 

 .»دساز ميكنند. اهللا تعالي هيچ كسي را جز بدان اندازه كه به او داده است مكلّف ن
نين پس براي زن جايز نيست كه بيشتر از توانايي مرد از او طلب نفقه بكند و همچ 

براي زن جايز نيست كه بيشتر از مقدار عرف معمول و رايج حتي در صورتي كه شوهر 
 طلب كند.، توانايي آن را دارد

﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي           ﴾ :و با زنان خود به طور « ]۱۹[النساء

 »در گفتار و كردار) معاشرت كنيد( شايسته

﴿ رمايد:ف يمهمچنين اهللا تعالي                   

   ﴾ :كه بايد شوهران اداء ( است )حقوق و واجباتي( و براي همسران« ]۲۲۸[البقرة



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1860 
  

بايد همسران اداء بكنند) به ( است كه )حقوق و واجباتي( همان گونه كه بر آنان )بكنند
 .»)كه برابر عرف مردمان و موافق با شريعت اسالم باشد( ايسته ايگونه ش

خودداري ، و نيز براي شوهر جايز نيست كه از نفقه ي واجبه اي بر عهده اش است
كند. زيرا بعضي از شوهران از انفاق بر همسر و خانواده شان به خاطر بخيلي شديد 

كه به اندازه خرج زندگي و خودداري مي نمايند. در اين حالت براي زن جايز است 
برآوردن نيازهاي خود از اموال شوهر بردارد؛ اگرچه شوهر خبر نداشته باشد. چون كه 

ه پيامبر صلَّىرضي اهللا عنها) پيش ( هند بنت عتبه علَيه وآله وسلَّم شكايت كرد كه  اللـَّ
 يضشوهرم ابوسفيان ره و فرزندانم به اندازه كافي نفقه  به من، مرد بخيلي است عنْه اللـَّ

هد. رسول اهللا صلَّى ده مين الِهِ « علَيه وآله وسلَّم در جواب فرمود: اللـَّ نْ مَ ي مِ ذِ خُ

ـبِ  نِيكِ الْ ي بَ فِ كْ يَ يكِ وَ فِ كْ ا يَ وفِ مَ رُ عْ از مالش به خوبي بگير آنچه را كه براي تو و « )1370F1(»مَ

  »فرزندانت كفايت كند
 ) 249، 3/250( مجموعه دروس فتاوي الحرم المكي –مين شيخ ابن عثي

 دكن مي] اختيار نداشتن شوهر مسافري كه بر زنش خرج ن91[

زني عربستاني هستم كه با مردي خارجي ازدواج كرده ام. شوهرم در نظر داشت  س:
كه تابعيت عربستاني بگيرد و بعد از گذشتن هفت سال موفق به گرفتن تابعيت 

. به همراه خانواده اش آماده ي رفتن به آمريكا شد تا تابعيت آمريكايي عربستاني نشد
خانواده ام از ، بدون اين كه با من مشورت كند و حتي تا آخرين لحظه ي رفتن، بگيرد

اين ماجرا خبر نداشتند. با وجود اين كه ايشان از لحاظ مالي در وضعيت خوبي قرار 
د؛ اما من و سه فرزندم را در منزلي كه متعلق كر ميداشت و نزد پدرم با حقوق زياد كار 

م و كن ميشخصاً كار ، به پدرم بود تنها گذاشت و رفت. من جهت امرار معاش زندگي ام
رستد اما با ف ميد چون كه همسرم هيچ چيزي براي ما نكن ميتا حدودي پدرم مرا كمك 

وچك و بزرگ و اهد كه براي هر كار كخو ميوجود تمام اين مشكالت همسرم از من 

                                                            
 ).1714)، و مسلم  (2211بخاري  ( -1



   

 1861 باب چهاردهم: [نكاح]
 

در تمام حركات و سكنات از قبيل رفتن به خانه ي پدر و برادرانم از او در آمريكا تلفني 
اجازه بگيرم و اين خواسته ي او مرا كامالً در مشكل انداخته است. همان طور كه شما 

نيد هزينه ي باالي مكالمات تلفني به آمريكا چقدر زياد است و او در حالي كه هيچ دا مي
اهد براي هر كاري بايد تلفني خو ميرستد و با همين حال از من ف ميينه اي براي ما نهز

 از او اجازه بگيرم.
آيا من جهت كار كردن و مالقات با خانواده و نزديكان و ساير امور از او تلفني  

 اجازه بگيرم يا خير؟
اش نگه  براي او جايز نيست كه بدون نفقه و اداي حقّ همسرش او را در خانه ج:

دارد. لذا بايد از طريق قانوني و دادگاه وضعيت خويش و شوهرت را ثابت كني و طلب 
اني بعد از جدايي با شخصي كه بتواند خرج زندگي تو را تأمين تو ميفسخ نكاح بكني. 

ضرر ، ازدواج نمايي. زيرا كه ادامه ي زندگي با مردي كه در آمريكا اقامت دارد، بكند

﴿: رمايدف مي. چون كه اهللا تعالي بزرگي برايت دارد    ﴾ :۲۳۱[البقرة[ 

  »و ايشان را براي ضرر رسانيدن نگاه مداريد«
پس براي او الزم است كه يا همسرش را به خوبي نگهدارد و يا به خوبي از او جدا 

ردن بشود. حاال او هيچ اختياري نسبت به همسرش ندارد و هيچ حقي در منع ك
همسرش از خارج شدن براي رفع نيازمنديها و سفر همراه با محرمش را ندارد. در نتيجه 

 اند بدون اجازه ي شوهر و خبر كردنش از منزل خارج شود.تو ميآن زن 
 از قول و امضاي ايشان –شيخ ابن جبرين 

 ] معالجه ي همسرِ مريض 92[

را مداوا كند و خرج  آيا بر شوهر واجب است وقتي كه همسرش مريض شد او س:
معالجه ي او را بدهد. همان طور كه نفقه و پوشاك او واجب است؟ آيا در اين مورد در 

ا حديث صحيحي نقل شده است يا ي آيهعلَيه وآله وسلَّم  اللَّـهشريعت محمدي صلَّى 
 خير؟



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1862 
  

ي از در مورد وجوب معالجه همسر بر شوهر بين فقهاء اختالف نظر است. بعض ج:
معالجه ي ، ويند: همان طوري كه پوشاك و طعام زن بر شوهر واجب استگ ميفقهاء 

بيماري او نيز بر شوهر واجب است. بعضي ديگر از فقهاء بر اين عقيده اند كه معالجه 
ي زن بر شوهر واجب نيست و قول صحيح نيز همين است؛ زيرا اقدام شوهر به معالجه 

و بزرگواري و رفتار شايسته اي است كه شوهر  و مداواي همسرش از روي كرامت
 رد. دا مينسبت به همسرش روا 

رشاء  –الزوج  –وال جيب عليه [ ويد:گ مي )1371F1("المغني "ابن قدامه در كتاب خود  

كام ال يلزم املستأجر بناء ما ، األدوية و ال أجرة الطبيب؛ ألنه يراد إلصالح اجلسم فال يلزمه

خريد دارو و پرداخت  و كذلك أجرة احلجام و الفاصد]، ايقع من الدار و حفظ أصوهل

، واجب نيست. چرا كه منظور از پرداخت اين هزينه ها، درمانِ همسر بر شوهر هزينه
اشد. همان گونه كه تعمير خانه و ديوار ب ميمداواي جسمي است كه از وظايف شوهر ن

حجام بر شوهر الزم  از وظايف مستأجر نيست. همچنين پرداخت هزينه و دستمزد، آن
 نيست.

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم، وباهللا التوفيق
 )19/56( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] برداشتن مال شوهر بخيل بدون اجازه ي او93[

 د. گاهي اوقات بدونده ميشوهرم به من و فرزندانم به اندازه ي كافي نفقه ن س:
 رم. آيا بر ما گناهي است يا خير؟دا مياو از اموالش بر اجازه ي 

براي زن جايز است كه از اموال شوهر بدون اجازه ي او به اندازه مايحتاج  ج:
و بدون اسراف و زياده روي بردارد. ، زندگي براي خود و فرزندان كوچكش به خوبي

كه در صحيحين از د. همان گونه ده مين ها آنزماني كه شوهر به اندازه ي كافي به 
گفت: يا رسول  "رضي اهللا عنها"روايت شده كه هند بنت عتبه "رضي اهللا عنها"عائشه
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 1863 باب چهاردهم: [نكاح]
 

هاهللا صلَّى  هعلَيه وآله وسلَّم همانا ابوسفيان رضي  اللـَّ عنْه به اندازه اي كه من و  اللـَّ
 د.ده ميفرزندانم را كفايت كند نفقه ن

هالپيامبر اكرم صلَّى   الِهِ بِ « علَيه وآله وسلَّم فرمود: لـَّ نْ مَ ي مِ ذِ ـخُ يكِ الْ فِ كْ ا يَ وفِ مَ رُ عْ مَ

نِيكِ  ي بَ فِ كْ يَ  ».از مالش به خوبي بگير آنچه را كه براي تو و فرزندانت كفايت كند« )1372F1(»وَ

 131فتاوي المرأة. ص  –شيخ ابن باز 

 ] تحريك زن عليه شوهر94[

د و بين زن و شوهر اختالف مي اندازد و آن كن ميحكم شخصي كه بدي  س:
 اشد چيست؟ب ميشخص هم از نزديكان زن 

برابر است كه تحريك ، حرام است، فريب دادن و تحريك نمودن زن عليه شوهر ج:
 يضكننده از نزديكان باشد يا خير. امام نسائي و ابوداود و ابن حبان از ابوهريره ره  اللـَّ

هاند كه پيامبر اكرم صلَّى عنْه روايت كرده  بَّبَ « علَيه وآله وسلَّم فرمود اللـَّ نْ خَ نَّا مَ يْسَ مِ لَ

هِ  يِّدِ ىلَ سَ ا عَ بْدً ا أَوْ عَ هَ جِ وْ ىلَ زَ أَةً عَ رَ كسي كه زني را عليه شوهرش يا غالمي را عليه « )1373F2(»امْ

 » آقايش تحريك كند از ما نيست
 ي نبينا محمد و آله وصحبه وسلمو صلي اهللا عل، وباهللا التوفيق

 )18/56( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] فريب دهنده ملعون است اگرچه از نزديكان باشد95[

د به دليل اين كن ميحكم مردي كه همسرش را از رفتن به منزل خانواده اش منع  س:
دخالت  ها آنگي او را عليه شوهرش تحريك نموده و در زند، كه خانواده ي همسرش

                                                            
 ).1714)، و مسلم  (2211بخاري  ( -1
) حاكم آن را صحيح دانسته و ذهبي با 2795( 2/196) و حاكم 5170،2175) و ابوداود  (2/397احمد  ( -2

 او موافق است.



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1864 
  
صله ي  چيست؟ كمترين اندازه و معيار صله ي رحمي چقدر است؟ آيا، ندكن مي
 قط با نامه فرستادن و مكالمه ي تلفني كافي است؟ ف ميرح

اند همسرش را از رفتن به منزل خانواده اش زماني كه از رفتنش به تو ميبله مرد  ج:
منع نمايد؛ چرا كه منع كردن ، دآي ميآنجا فساد در دين زن يا در حق شوهرش بوجود 

 سپري است در مقابل به فساد كشيدن او. ، همسر از رفتن به آنجا در اين حالت
اند بدون رفتن به آنجا از احوال خانواده اش با خبر شود و صله ي رحمي تو ميزن 

ش را انجام دهد. از طريق فرستادن نامه يا مكالمه ي تلفني وقتي كه هيچ ممنوعيتي براي

﴿ رمايد:ف مينباشد. زيرا اهللا تعالي         ﴾ :از اهللا آن قدر « ]۱۶[التغابن

  »انيد بترسيدتو ميكه 
وعيدهاي خطرناك آمده ، دكن ميدر مورد شخصي كه زن را عليه شوهرش تحريك 

ا«است:  هَ جِ وْ ىلَ زَ أَةً عَ رَ بَّبَ امْ نْ خَ نَّا مَ يْسَ مِ كسي كه زني را عليه شوهرش تحريك « )1374F1(»لَ

 ».كند از ما نيست
معنايش اين است كه اخالق زن را نسبت به شوهرش خراب كند و در نافرماني زن  

از همسرش سبب شود. آن چيزي كه بر خانواده ي زن الزم است اين است كه بر تفاهم 
 ها آنو  و سازش ميان زن و شوهر تالش كنند؛ زيرا تفاهم و سازش به مصلحت زن

 اشد.ب مي
 )156( ) ص7( كتاب الدعوة –شيخ فوزان 

 ] بهتر است خانم كارهاي منزل را خودش انجام دهد96[

د؛ از اين كن ميهمسرم معلم است و با بچه ها سر و كار دارد. در خانه هم كار  س:
اهد كه خدمتكاري بگيرم تا كارهاي خانه خو ميبنابراين از من ، ودش ميرو خيلي خسته 

ند؛ آي ميرا انجام دهد. من هنوز ترديد دارم چون بيشتر كلفتها و زناني كه براي كار 

                                                            
) حاكم آن را صحيح دانسته و ذهبي با 2795( 2/196) و حاكم 5170،2175) و ابوداود  (2/397احمد  ( -1

 او موافق است.



   

 1865 باب چهاردهم: [نكاح]
 

انيم او را از تو ميقطعاً ن، همراه خود محرم ندارند. اگر خدمتكاري همراه شوهرش بياورم
رفتن پيش شوهرش منع كنيم. ممكن است حامله شود. آن گاه بايد كسي را بياوريم كه 

و رسيدگي نمايد. به اين دليل من از پذيرش درخواست زنم مبني برايش كار كند و به ا
بر آوردن خدمتكار به خانه خودداري كردم و به او گفتم شما را از كارِ بيرون از خانه 

م. ناگفته نماند كه او مدرس تربيت اسالمي است.. اميدوارم در اين مورد مرا كن ميمنع 
 دم با اين مشكل روبرو هستند؟چون بجز من بسياري از مر، راهنمايي كنيد

اگر همسرت را از كار بيرون كني بهتر است و نيازي نيست او تدريس كند؛ بلكه  ج:
بهتر است در خانه بماند و به فرزندان و خانه اش رسيدگي نمايد. اين گونه او از هر 

و نوع شرّ و بدي و افراد بد دورتر خواهد بود. وجود زن خدمتگزار در خانه براي شما 
خانواده ات خطرناك است. پس زنت را از كار بيرون منع كن. در تأمين مخارج زندگي 

راحت خواهد بود و  كنار فرزندانش، اهللا تعالي تو را ياري مي نمايد. خانم شما در خانه
توصيه ي من ، به خانه داري مي پردازد. اين گونه شما هم در دنيا و آخرت بهره برده اي

 همين است. به شما و امثال شما
 ) 21/231( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة –شيخ ابن باز 

 ] هديه دادن در سالگرد ازدواج97[

آيا جايز است كه شوهر هر سال در سالروز ازدواجش به همسرش هديه اي  س:
تازه گردد؟ ناگفته نماند كه در سالروز  ها آنبدهد تا اين گونه دوستي و محبت بين 

 ود.ش ميود. فقط هديه اي داده ش ميرپا نب يمازدواج جشن و مراس
به نظر من بايد راه اين كار بسته شود؛ چون امسال فقط هديه دادن است و سال  ج:

فقط عادت كردن به هديه ، بعد ممكن است جشن و مراسم گرفته شود. عالوه بر اين
كرار ود. چون عيد آن چيزي است كه تش ميدادن در سالروز ازدواج نوعي عيد شمرده 

ردد. دوستي و محبت چيزي نسيت كه هر سال تازه شود؛ بلكه بايد گ ميود و باز ش مي
يند بايد به او محبت نشان داده و او را شادمان ب ميهر وقت و هميشه كه زن شوهرش را 



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1866 
  

محبت تجديد ، دكن مييند كه او را خوشحال ب ميسازد. هرگاه شوهر كاري از زنش 
 ود.ش مي

 ) 5/2/92( كتاب الدعوة –شيخ ابن عثيمين 

 ] آداب شب زفاف98[

هآيا از پيامبر صلَّى  س: در شب زفاف) ( علَيه وآله وسلَّم نقل شده است كه ايشان اللـَّ
دستش را بر پيشاني يكي از همسرانش گذاشته است؟ در شب زفاف كسي كه پيش 

 زنش مي رود چكار كند؟
هاز پيامبر صلَّى  ج: هرگاه صاحب  انسانيه وآله وسلَّم نقل شده است: كه علَ اللـَّ

ا اللَّـهُ « پيشانيش را بگيرد و بگويد:، حيواني شد يا با زني ازدواج كرد هَ َ ريْ أَلُكَ خَ مَّ إِينِّ أَسْ

يْهِ  لَ ا عَ تَهَ بَلْ ا جَ َ مَ ريْ خَ يْهِ ، وَ لَ ا عَ تَهَ بَلْ ا جَ ِّ مَ نْ رشَ مِ ا وَ هَ ِّ نْ رشَ وذُ بِكَ مِ أَعُ اي اهللا! از تو خير و « )1375F1(»وَ

خوبي آن را مي جويم و از شرّ آن و شرّ خويي كه آن را برايش سرشته اي به تو پناه 
 »رم.ب مي

در اولين باري كه پيش زنش مي رود اين عمل را  انساناما ممكن است كه اگر  
وانمود  نوعي نفرت ايجاد شود. بنابراين بايد سر خانمش را بگيرد و چنان، انجام بدهد

اهد او را ببوسد و اين دعا را آهسته بگويد تا مصلحت بدون مشكل خو ميكند كه گويا 
 به دست آيد.

 .999س  -لقاء الباب المفتوح –شيخ ابن عثيمين 

 ] آداب آميزش و همخوابي زن و شوهر99[

آداب و حدود آميزش زن و شوهر چيست؟ چه چيزهايي مكروه و يا حرام  س:
 ف اولي كدام است؟است؟ بهتر و خال

                                                            
، و حاكم در مسـتدرك  )2252،1918)، و ابن ماجه  (10093(  "الكبري ") و نسائي در 2160ابو داود  ( -1

 ) حاكم آن را صحيح دانسته و ذهبي با او موافق است. 2757( 2/185



   

 1867 باب چهاردهم: [نكاح]
 

هرسول اهللا صلَّى  ج: : «رمايد: ف ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ الَ هُ قَ لَ ا أَتَى أَهْ مْ إِذَ كُ دَ وْ أَنَّ أَحَ لَ

مِ  تَنَااللَّـهُ ، اللَّـهِ بِسْ قْ زَ ا رَ يْطَانَ مَ نِّبِ الشَّ جَ يْطَانَ وَ نِّبْنَا الشَّ امَ يف، مَّ جَ يْنَهُ رَ بَ دِّ إِنْ قُ ن فَ دٌ لَ لَ  ذلك وَ

اً  دَ يْطَانُ أبَ َّ ذلك الشَّ   )1376F1(.»يَرضُ

اي اهللا! ، هرگاه فردي از شما خواست با همسرش آميزش كند بگويد: بسم اهللا«
دور كن. اگر تقدير اهللا بر  اي كردهشيطان را از ما دور كن و شيطان را از آنچه روزي ما 

 ».اندرس ميياني به آن فرزند نشيطان هرگز ضرر و ز، آن باشد كه صاحب فرزندي شوند
زن از  همچنين نزديكي جنسي با، آميزش با زن در حالت حيض و نفاس حرام است 

 راه عقب حرام است.
زاد المعاد) در اين ( توصيه ي ما به شما اين است كه آنچه عالمه ابن قيم در كتابش

 مطالعه كنيد.، موضوع نوشته است
 ينا محمد و آله و صحبه و سلموباهللا التوفيق و صلي اهللا علي نب

  )19/355( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] حكم لخت شدن زن و شوهر100[

آيا درست است كه هر يك از زن يا شوهر در مقابل يكديگر لخت شوند؟ آيا  س:
 دعايي هست كه بايد خوانده شود؟ اگر هست آن را براي ما بنويسيد.، قبل از همبستري

انند در مقابل يكديگر لخت شوند؛ چنانچه ابوداود از تو مييك از زن و شوهر  هر ج:
گفتم: اي ، ويدگ ميد كه او كن ميبهز بن حكيم و ايشان از پدرش و او از جدش روايت 

هرسول اهللا صلَّى  علَيه وآله وسلَّم چه قسمتي از عورت و شرمگاهمان را پنهان كنيم  اللـَّ
هانيم آن را پنهان نكنيم؟ رسول اهللا صلَّى تو ميو چقدر   علَيه وآله وسلَّم فرمود: اللـَّ

ينُكَ « مِ تْ يَ لَكَ ا مَ تِكَ أَوْ مَ جَ وْ نْ زَ تَكَ إِالَّ مِ رَ وْ ظْ عَ فَ شرمگاهت را از همه بپوشان بجز « :»احْ

هگفتم: اگر مردم با همديگر بودند؟ پيامبر صلَّى » همسر و كنيزت علَيه وآله وسلَّم  اللـَّ

دٌ فَافعل« فرمود ا أَحَ نَّهَ يَ رَ تَ أَالَ يَ تَطَعْ اني چنان كني كه هيچ كس آن را تو مياگر « :»إِنْ اسْ
                                                            

 )1434) و مسلم  (141) و بخاري  (1/286،283،243،220،216احمد  ( -1
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يَا  اللَّـهُ « گفتم: اي رسول اهللا! اگر كسي تنها بود؟ فرمود:» بهتر است، نبيند تَحْ سْ قُّ أَنْ يُ أَحَ

نْ النَّاسِ  نْهُ مِ  )1377F1(»سزاوارتر است كه مردم از او شرم كننداهللا تعالي « »مِ

بگويد: اي اهللا! شيطان را ، اهد با زنش همخواب شودخو ميدوم اين كه وقتي فردي 
 دور نما. اي كردهاز من دور كن و شيطان را از آنچه روزي ما 
 :ند كه گفتكن ميروايت  "رضي اهللا عنهما"چنان كه بخاري و مسلم از ابن عباس

هى رسول اهللا صلَّ  فرمود:وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

مِ « : بِسْ لَهُ مْ يقول حني يأيت أَهْ هُ دَ وْ أَنَّ أَحَ ا لَ نِّبْ اللَّـهُ ، اللَّـهِ أَمَ جَ يْطَانَ وَ نِّبْنِي الشَّ مَّ جَ

تَنَا قْ زَ ا رَ يْطَانَ مَ ُّ ، الشَّ ْ يَرضُ دٌ ملَ لَ یَ وَ لِكَ أو قُضِ امَ يفِ ذَ يْنَهُ دِّ ِرَ بَ اثم قُ دً بَ يْطَانُ أَ  )1378F2(»هُ الشَّ

اي اهللا! ، هرگاه فردي از شما خواست با همسرش آميزش كند بگويد: بسم اهللا«
دور كن. اگر تقدير اهللا بر  اي كردهشيطان را از ما دور كن و شيطان را از آنچه روزي ما 

 »اندرس ميشيطان هرگز ضرر و زياني به آن فرزند ن، آن باشد كه صاحب فرزندي شوند
 وباهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم

 )19/363( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 اند دعاي همخوابي را بخواندتو مي] زن 101[

مِ «اين دعا كه  س: تَنَااللَّـهُ  اللَّـهِ بِسْ قْ زَ ا رَ يْطَانَ مَ نِّبِ الشَّ جَ يْطَانَ وَ نِّبْنَا الشَّ ، اشدب مي »مَّ جَ

 اند؟ يعني سنت است كه به هنگام آميزش آن را بخواند يا نه؟خو ميآيا زن اين دعا را 
اهد با زنش آميزش كند بخواند چون ابن خو مياين دعا را بايد مرد هنگامي كه  ج:

ا« :د كهكن ميروايت  "رضي اهللا عنهما"عباس هُ قَ لَ ا أراد أن يأَتَى أَهْ مْ إِذَ كُ دَ وْ أَنَّ أَحَ مِ  :لَ لَ بِسْ

                                                            
 ") و مي گويد حـديث حسـن اسـت. و نسـائي در     2769) و ترمذي  (4017)، و ابوداود  (5/4،3احمد  ( -1

) آن را صـحيح دانسـته و ذهبـي بـا او     7358( 4/180) و حـاكم  1920اجـه  ( و ابن م ،)8972(  "الكبري
 موافق است.

 تخريج حديث در فتواي گذشته ذكر شد. -2



   

 1869 باب چهاردهم: [نكاح]
 

تَنَااللَّـهُ  اللَّـهِ  قْ زَ ا رَ يْطَانَ مَ نِّبِ الشَّ جَ يْطَانَ وَ نِّبْنَا الشَّ ْ ، مَّ جَ دٌ فی ذلک ملَ لَ امَ وَ يْنَهُ یَ بَ إِنْهُ إن قُضِ فَ

اً  دَ يْطَانُ أبَ هُ الشَّ ُّ  )1379F1(.»يَرضُ

 چون اين دعا مخصوص مردان نيست.، اما اگر زن اين دعا را بخواند اشكالي ندارد
 وباهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم

 )19/356( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 مخصوص مردان است، ] حكم وضو گرفتن قبل از تكرار نزديكي جنسي102[

هپيامبر صلَّى  س: د إلی أهله إذا أراد أحدكم أن يعو« رمايد:ف ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

أ هرگاه فردي از شما خواست براي بار دوم با زنش همبستر شود بايد وضو «: )1380F2(»فليتوضَّ

 . آيا اين حكم مخصوص مرد است يا زن نيز بايد اين حكم را انجام دهد؟.»بگيرد
چون مردان به اين كار امر شده ، مردان بايد به هنگام تكرار آميزش وضو بگيرند ج:

  اند نه زنان.
 اهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلموب

 )19/350( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 اند كام بگيردتو مي] مرد از كدام قسمتهاي بدن زنش 103[

از جلو و عقب بدون ، آيا براي مرد جايز است كه از تمام بدن زنش بهره گيرد س:
 ند؟آن كه از راه عقب آميزش ك

همچنين در زماني ، اند از تمام بدن زنش بهره جويد بجز از راه عقبتو ميمرد  ج:
ذراند و در زمان نفاس و احرام براي حج و عمره تا گ ميكه زن ايام قاعدگي اش را 

 وقتي كه از احرام كامالً بيرون نيامده لذت بردن و كام گرفتن از زن جايز نيست.
 لي نبينا محمد و آله و صحبه و سلموباهللا التوفيق و صلي اهللا ع

                                                            
 ذكر شد.99تخريج حديث در فتواي  -1
 )308مسلم  ( -2
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 )19/351( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 دبر)( ] آميزش با زن از راه عقب104[

حكمش ، اگر كسي به سبب ناآگاهي از راه عقب با همسرش آميزش كند س:
 چيست؟

آميزش با زن از راه عقب حرام است. اگر كسي به علت ندانستن مرتكب چنين  ج:
و از آن دست كشيد؛ معذور است. و ، وقتي كه به حرمت اين كار پي برد، ري شدكا

 زيرا از حكم مسأله بي اطالع بوده است.)( گناهكار نيست؛
دليل حرام بودن همخوابي با زن از راه عقب حديثي است كه بخاري و مسلم از  

 يضجابر بن عبداهللا ره فتند: اگر كسي از گ ميهود عنْه روايت كرده اند كه گفت: ي اللـَّ
 لوچ) خواهدشد.( پشت با زنش در راه جلو آميزش كند؛ فرزندش چپ چشم و دوبين

﴿ ويد آنگاه اين آيه نازل شد:گ مي           ﴾

 )1381F1( ]۲۲۳[البقرة:

اهيد به آن محل در خو ميكه پس هر گونه ، زنان شما محل بذر افشاني شما هستند«
 .»آييد

اهد زن را بر چهره اش بخواباند يا نخواباند؛ اما فقط خو مياگر «و مسلم اضافه كرده: 
 ».راه جلو) آميزش كند( از يك راه

اگر مردي با زنش در راه جلو از ( فتندگ ميي يهوديان را كه  پس اهللا تعالي گفته 
لوچ) خواهد بود.) تكذيب كرد. در ( نفرزندش چپ چشم و دوبي، پشت آميزش كند

اند با زنش آميزش نمايد؛ به شرطي كه در تو ميآيه توضيح داد كه شوهر به هر صورتي 
فرزند به دنيا  ها آنراه جلو باشد. اهللا تعالي زنان را محل بذرافشاني ناميده است كه از 

 د.آي ميلواطت) فرزند به دنيا ن( د. و از آميزش در راه عقبآي مي

                                                            
 )  واللفظ له.1435) و مسلم  (4528بخاري  ( -1
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، ودش ميفتند فرزند چپ چشم گ مياين كه در شأن نزول آيه آمده است كه يهوديان  
 ود.ش ميمعلوم است كه آميزش از راه عقب با زن اصالً موجب تولد فرزند ن

ه پيامبر صلَّىو او از  "رضي اهللا عنها"ترمذي و احمد از ام سلمه  وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

﴿ يشان در مورد اين آيهد كه اكن ميروايت              ﴾ 

(جلو) با زن آميزش كنيد.( فرمود: يعني از راه
1382F

1( 
همچنين احاديث زيادي در ممنوعيت آميزش بازن از راه عقب آمده است. از آن 

هالرضي  جمله حديثي است كه احمد و ابوداود از ابوهريره  ند كهكن ميروايت  عنْه لـَّ

هگفت: پيامبر صلَّى  ا« علَيه وآله وسلَّم فرمود: اللـَّ هَ رِ بُ أَةً يفِ دُ رَ نْ أَتَى امْ لعونٌ مَ كسي « )1383F2(»مَ

ال « و در عبارتي ديگر آمده است:» د ملعون استكن ميكه از راه پشت با زنش آميزش 

هُ  عَ امرأتَ بُرها ينظرُ اهللا إىل رجلٍ جامَ  :)1384F3(»يف دُ

 » نگاه رحمت نمي نمايد.، اهللا تعالي به مردي كه با زنش از راه عقب آميزش كند«
 يضاحمد در حديثي ديگر از علي بن ابيطالب ره پيامبر د كه كن ميعنْه روايت  اللـَّ

ه صلَّى  :)1385F4(»فی أدبارهن«و قال أ» ال تأتوا النساء يف أعجازهن« علَيه وآله وسلَّم فرمود: اللـَّ

 » از راه پشت با زنان آميزش نكنيد.«

                                                            
 ) و ديگران.2979) و ترمذي  (1119) و دارمي  (6/318،310،305احمد  ( -1
  "صحيح ابـي داود ")  و آلباني در 9015(  "الكبري") و نسائي در 2162)، ابوداود  (2/479،444احمد ( -2

 ) آن را حسن قرار داده است. 1894(
ــن ماجــه  (2/344،272احمــد  ( -3 ــي شــيبه  9014،9013(  "الكبــري ") و نســائي در 1923) و اب ) و ايــن اب

 ) آن را صحيح دانسته است.1560(  "ح ابن ماجهصحي") و آلباني در 16811(

) مي گويد: راويان آن موثق هستند. ن .ك تفسير ابن كثير  1/243(  "مجمع") و هيثمي در 1/86احمد  ( -4

﴿ بقره 223)  در تفسير آيه 1/263(   ﴾  
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 يضاز آن جمله حديثي است كه احمد و ترمذي از علي بن طلق رروايت  اللَّـه نْهع

هصلَّى  كرده اند كه گفت: از پيامبر اءَ «شنيدم كه فرمود: علَيه وآله وسلَّم  اللـَّ أْتُوا النِّسَ الَ تَ

نَّ يفِ أَس هِ نْ  اللَّـهَ فإِنَّ ، تاهِ ي مِ تَحِ سْ ـالَ يَ قِّ الْ  :)1386F1(»حَ

 »د.كن ميچون اهللا تعالي از بيان حق شرم ن، با زنان از راه عقب آميزش نكنيد«
 وباهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم

 )284-19/281( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ن شير پستان اشكالي ندارد] مكيد105[

ي ها آنحكمِ دين در مورد مردي كه شير زنش را مي مكد و يا از مكيدن پست س:
چيست؟.. آيا اين كار حرام يا مكروه است؟ اگر شير زن به شكم مرد ، ردب ميزنش لذت 

ود يا خير؟ آيا بايد از هم جدا كرده شوند؟ لطفاً حكم ش ميزنش بر او حرام ، برود
  در اين مورد بيان كنيد. شريعت را

اشكالي ندارد و جايز است. با رسيدن شيرِ ، ي زنش را بمكدها آناگر شوهر پست ج:
 وند. ش ميبر يكديگر حرام ن ها آن، زن به معده ي شوهر

 وباهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم
 )19/351( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 بايد راضي شد و بچه دار شدن به خواست اوست، ] به آنچه اهللا تعالي نصيب فرموده106[

د و زياد كن ميزني هست كه به خاطر بچه دار نشدن پريشان است. خيلي گريه  س:
به فكر فرو مي رود. و نسبت به زندگي بي عالقه است... حكمش چيست؟ چه نصيحتي 

 به او داريد؟
ر نشدن پريشان نشود. چون پسر يا دختر داشتن و نازا بودن اين زن به بچه دا ج:

 اشد.ب ميهمگي بر حسب تقدير اهللا تعالي 
                                                            

) 16802) ابـن ابـي شـيبه  (   3/45( "شـرح المعـاني  ")  طحاوي در 1142) دارمي  (1166،1164ترمذي  ( -1
 )5375(  "الشعب "بيهقي در 
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 ﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي                       

                                     

     ﴾ :۵۰ – ۴۹[الشوری[ 

و زمين از آن اهللا تعالي است. هرچه بخواهد مي  ها آنمالكيت و حاكميت آسم«
ي عطا خشد. و به هركس كه بخواهد پسرانب ميآفريند. به هركس كه بخواهد دختراني 

پس  د.كن ميد و هم دختران. هر كه را بخواهد نازا ده ميد. و يا اين كه هم پسران كن مي
 »ند كه به هر كس چه عطا كنددا مياهللا تعالي بهتر 

يحيي بن زكريا عليه السالم و پسر مريم عليه السالم ، زني كه اين سؤال را پرسيده
نشدند؛ بنابراين بايد اين زن  برايش بهترين الگو هستند؛ چون هر دو صاحب فرزند

راضي باشد و از اهللا تعالي نيازش را بجويد. چون اهللا تعالي داراي حكمت و قدرت 
اشكالي ندارد. شايد معالجه شود ، وااليي است؛ اما اگر به پزشكان متخصص مراجعه كند

شايد مشكل از جانب ، و داراي فرزند شود. همچنين شوهرش به پزشك مراجعه نمايد
 يشان باشد.ا

 )234، 235( فتاوي العلماء في عشرة النساء ص –شيخ ابن باز  و باهللا التوفيق
 إعداد: نبيل بن محمد محمود

 ] حكم جلوگيري از باردار شدن107[

خانواده اش را ، آيا جايز است مسلمان با استفاده از وسايلِ جلوگيري از بارداري س:
 تنظيم نمايد؟

رتبه اين موضوع را قبالً بررسي نموده و چنين اظهار مجلس هيئت علماي عالي  ج:
 داشتند: 

يكي از نعمتهاي بزرگ اهللا تعالي به ، از آنجا كه داشتن فرزند زياد و انتشار نسل 
شمار مي رود كه به بندگانش ارزاني داشته است و شريعت اسالم به آن تشويق كرده 

اند. پيشگيري از بارداري و  است. نصوص زيادي از قرآن و حديث به آن اشاره كرده



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1874 
  

مخالف است؛ و با ، را بر آن آفريده انساني كه اهللا تعالي انسانكنترل جمعيت با فطرت 
تضاد دارد. از ، شريعت اسالمي كه اهللا تعالي آن را به عنوان آئين براي بندگانش پسنديده

ستند كه گروهي ه، آنجا كه دعوتگران به كنترل جمعيت و جلوگيري از زياد شدن نسل
ند تا از اين راه بتوانند كشورها را استعمار نمايند. كن ميعليه امت عربي توطئه چيني 

چون كنترل جمعيت نوعي از اعمال جاهليت و سوء ظن به اهللا تعالي و سبب تضعيف 
 ود. ش ميست ها انسانكيان امت اسالمي است كه متشكل از افراد و 

ماي بلند پايه تأكيد مي نمايد كه كنترل رشد بنا بر همه ي اين موارد مجلس هيئت عل
، فرار از فقر باشد، جمعيت مطلقاً جايز نيست. اگر هدف از جلوگيري از باردار شدن

جنبندگاني كه روي  ي همهمطلقاً جايز نيست؛ زيرا روزي دهنده اهللا تعالي است و روزي 
 زمين هستند بر عهده ي اهللا تعالي است.

اطر نياز و ضرورت باشد؛ مثل اين كه زن به صورت عادي و اما اگر جلوگيري به خ 
يا ، د. اگر حامله شود به ناچار بايد تحت عمل جراحي قرار گيردكن ميطبيعي زايمان ن

اهند باردار شدن را به تأخير اندازند. خو مياين كه زن و شوهر به خاطر مصلحتي مدتي 
ن كه در احاديث صحيح آمده در اين صورت جلوگيري از حاملگي اشكالي ندارد. چنا

است و از جمعي از صحابه روايت شده كه عزل جايز است. بعضي از فقها گفته اند كه 
خوردن دارو براي انداختن جنين قبل از چهل روز جايز است؛ بلكه اگر حاملگي براي 

 زن مضرّ است بايد جلوگيري كند. 
 حبه و سلموباهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و ص
 )19/296( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] حكم جلوگيري از بارداري به سبب عذر يا بدون عذر108[

برادري در مورد حكم جلوگيري از بارداري به سبب عذر مي پرسد. عذرهايي  س:
 چيست؟، كه اين كار را جايز مي نمايند

يح علما حرام است؛ چون اين كار با متوقف كردن زاد و ولد براي هميشه به تصر ج:
ه پيامبر صلَّىآنچه  مخالف است. همچنين يكي از ، علَيه وآله وسلَّم از امتش خواسته اللـَّ
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 ي آيهاين م، زياد باشند ها آنعوامل ضعف و ذلت مسلمين خواهد بود؛ چون وقتي مسلم
ذارد كه تعدادشان را گ ميائيل منت بنابراين اهللا تعالي بر بني اسر، ستها آنافتخار براي 

﴿ رمايد:ف ميزياد كرده است و          ﴾ :و تعداد « ]۶[اإلسراء

  »ماي كردهنفراتتان را بيشتر 
 رمايد:ف ميرا زياد كرده است و  ها آنبه قوم شعيب يادآوري مي نمايد كه تعداد 

﴿         ﴾ :و به ياد آوريد آنگاه كه شما « ]۸۶[األعراف

 . »كم بوديد و اهللا تعالي تعداد شما را زياد كرد
چون ملتي كه تعدادش زياد است از ديگران بي نياز ، واقعيت بر اين امر گواه است

ه خواهد بود. و در برابر دشمنان داراي شكوه و قدرت است. بنابراين جايز نيست ك
براي هميشه زاد و ولد را متوقف نمايد. مگر آنكه نياز باشد مثل اين كه اگر مادر  انسان

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

 اشكالي ندارد. ، ببندد
همچنين اگر زن ، ن عذري است كه جلوگيري از بچه دار شدن را جايز مي نمايداي

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. 

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

 ] عزل و حكم آن 109[

اين كار حرام ، : آيا اگر شوهر آب مني خود را بيرون از شرمگاه زنش بريزد1س
 است؟ به خصوص در زمان حيض يا بعد از زايمان؟ لطفاً راهنمايي كنيد.

و ، اگر به خاطر مصلحتي باشد جايز است، : ريختن آب مني بيرون از شرمگاه زن2ج
ه. از صحابه رضي ويندگ مياين را عزل  دند و كر ميعزل  ها آنعنْه ثابت است كه  اللـَّ
ه پيامبر صلَّى ولي زماني درست است ، علَيه وآله وسلَّم آنان را از اين كار نهي نكرد اللـَّ
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كه اين كار به خاطر مصلحتي انجام شود. به عنوان مثال شوهر تمايل ندارد كه در آن 
شود و يا اين كه به خاطر آن كه در حالت حيض و نفاس آميزش وقت زنش حامله 

 حرام است.
اين كار را بكند. چون آميزش حرام است؛ اما ، چنان كه در سؤال به آن اشاره شده

و امثال آن حرام نيست؛ اما  بوسيدن و آغوش گرفتن و كام گرفتن از ران و شكم زن
به تن داشته باشد تا به آميزش بهتر آن است كه در حالت حيض و نفاس زن لباسي 

ىلَّ « ويد:گ مي "رضي اهللا عنها"و عايشه، منجر نشود لَّمَ  اللَّـهُ كان النبي صَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ ، عَ

ا  انَ دَ رُ إِحْ أْمُ ها و هی حائض -يَ َ بَارشِ رَ فيبارشها من وراء ذلک -إذا أراد أن يُ تَّزِ   )1387F1(»أن تَ

هپيامبر صلَّى « است با ما در حال حيض همبستر خو ميوآله وسلَّم هرگاه علَيه  اللـَّ
(د كه ازاردا ميبه هر يك از ما در زمان حيض فرمان  -شود

1388F

بپوشد و آنگاه با او  )2
 ».ابيدخو مي

منظور اين است زماني كه زن در حالت حيض يا نفاس قرار دارد شوهر در حالي با 
، اما اگر بدون آن كه شلواري به پا داشته باشد، او بخوابد كه او شلواري به پا داشته باشد

 رمايد:ف ميعلَيه وآله وسلَّم  اللَّـه پيامبر صلَّىچنان كه ، با او بخوابد اشكالي ندارد

احَ « ءٍ إِالَّ النِّكَ ْ لَّ يشَ وا كُ نَعُ  »با زن حائض هر كاري بكنيد بجز آميزش« )1389F3(»اصْ

ردند و خو ميآب و غذا ن ها آندند با ش ميا حيض يهوديان چنان بودند وقتي كه زنه 
 دند.كر ميسكونت ن ها آندر يك خانه با 

 132ص 26ش  -مجلة البحوث –شيخ ابن باز 
 ريختن مني خارج از شرمگاه) چه زماني جايز است؟ كيفيت آن چيست؟( : عزل2س

                                                            
 ). مانند آن293) و مسلم  (302،300بخاري  ( -1

 چيزي شبيه لباس خواب -1
 )302مسلم  ( -3
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ه: امام احمد و ابن ماجه از عمربن خطاب رضي 2ج كرده اند كه روايت  عنْه اللـَّ

ولُ « گفت: سُ َى رَ ىلَّ  اللَّـهِ هنَ نْ  اللَّـهُ صَ لَ عَ زَ عْ أَنْ يُ لَّمَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ ـعَ َاالْ
هنِ ةِ إِالَّ بِإِذْ رَّ  )1390F1(»حُ

هرسول اهللا صلَّى « از عزل زن آزاده بدون اجازه اش نهي فرموده  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
 »است

هود و بيهقي از ابن عباس رضي عبدالرزاق در مصنف خ ند كه كن ميعنْه روايت  اللـَّ
(گفت: از عزل زن آزاده نهي شده؛ مگر آنكه خودش اجازه دهد.

1391F

2(  
اجازه  پس اين داللت مي نمايد كه عزل از زن آزاده با اجازه اش جايز است. بدون

بايد فقط زماني شود  اش جايز نيست. براي عزل كنيز نيازي به اجازه نيست؛ اما اين كار
كه نياز و ضرورت مبرم به اين كار باشد. كيفيت عزل اين گونه است كه شوهر بعد از 

د تا آب مني آور ميفرو بردن آلت تناسلي و قبل از انزال آن را از شرمگاه زن بيرون 
  بيرون بريزد.

 وباهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم
 )19/328( نجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتافتاواي ا

 ] حكم تلقيح مصنوعي 110[

 يعني اين كه نطفه ي مرد گرفته -نوزاد لوله آزمايشگاهي –تلقيح مصنوعي  س:
حكمش ، ودش ميود و توسط پزشك با ابزار مخصوص در رحم زن گذاشته ش مي

 چيست؟
به وسيله ي آمپول و لوله  يرند وگ ميتلقيح مصنوعي يعني اين كه آب مني مرد را  ج:

بسيار خطرناك است. چه تضميني هست كه پزشك نطفه ي اين ، ذارندگ ميدر رحم زن 
مرد را در رحم زني ديگر نگذارد؟ بنابراين به نظر ما بايد سد باب شود و جلوي اين كار 

                                                            
) 14102(  "الكبـري  ") و بيهقي در 3679(  "االوسط ") و طبراني در 1928) و ابن ماجه  (1/31احمد  ( -1

 ارد.. حديث ضعيف است اما شواهدي د
 ) مانند آن14103(  "الكبري") و بيهقي در 12562مصنف عيدالرزاق  ( -2
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يم؛ مگر آن كه مرد و زن و پزشك را ده ميگرفته شود و ما به جايز بودن آن فتوا ن
، ناسيم و براي ما قضيه كامالً روشن باشد؛ اما اين كه دروازه ي اين كار كامالً باز باشدبش

بيم آن مي رود كه مصيبتي درست شود. مسئله ي ساده اي نيست چون اگر فريبي رخ 
بنابراين رسول ، د و اين در شريعت حرام استآي ميدر نسبها هرج و مرج پيش ، دهد

هاهللا صلَّى  عَ « رمايد:ف ميه وآله وسلَّم علَي اللـَّ تَّى تَضَ ْلٍ حَ اتِ محَ أُ ذَ   )1392F1(»الَ تُوطَ

 »زن حامله تا وقتي وضع حمل نكرده ازدواج نشود«
م؛ مگر آن كه قضيه ي معيني باشد كه در آن ده ميبنابراين من به اين كار فتوا ن
 شوهر و زن و پزشك را بشناسم.

 )921س ( مفتوحلقاءات الباب ال -شيخ ابن عثيمين

 ] ترك تلقيح مصنوعي از انجام آن بهتر است111[

اند بچه دار تو ميهمسرم چهار فرزند به دنيا آورده و مدت چهار سال است كه ن س:
اهد بچه دار شود بايد به صورت خو ميويند كه اگر گ ميپزشكان به اتفاق ، شود

ولتي كشور ما اين كار فقط در ي دها آننيد كه در بيمارستدا مي.. و .مصنوعي باردار شود
 ود و من از انجام اين كار امتناع ورزيده ام حكم چيست؟ش ميشهر جده انجام 

 تلقيح مصنوعي را با شرايطي مهم و احتياطي جايز، بعضي از علماي معاصر ج: 
م. نصيحت من اين كن ميشمرده اند؛ اما من در اين مورد توقف نموده و اظهار نظر ن

پايان چون ممكن است دروازه ي شرّ و بدي را باز كند كه ، ار انجام نشوداست كه اين ك
همان چهار بچه اي كه داريد كافي است و شما ، ودش ميندارد. اگر زن شما بچه دار ن

پس  صاحب فرزند شويد. ها آنانيد با زن دوم و سوم و چهارمي ازدواج كنيد و از تو مي
 .انجام ندادن تلقيح مصنوعي بهتر است

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

                                                            
ــوداود  (3/87،62،28احمــد  ( -1  2/195) و حــاكم 2295) و دارمــي  (34( 4/112) و دارقطنــي2157) و اب

 )1889آن را صحيح دانسته است. ( "صحيح ابوداود") و آلباني در 2790(
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 ] حكم چند همسري 112[

 در اسالم جايز است يا سنت است؟ )چند همسري( آيا تعدد زوجات س:

 چند همسري سنت است.، اگر كسي توانايي داشته باشد ج:

﴿ رمايد:ف ميچون اهللا تعالي                     

                                     

        ﴾ :۳[النساء[ 

گري كنيد با زنان ديگري كه براي شما اگر ترسيديد كه در باره يتيمان نتوانيد داد«
ترسيد كه  چها ر تا ازدواج كنيد. اگر هم ميحالل اند و دوست داريد با دو يا سه يا 

 نتوانيد ميان زنان دادگري كنيد به يك زن اكتفا كنيد يا با كنيزان خود ازدواج نماييد. اين
د كه دچار كج روي و ستم وش ميسبب  )يا ازدواج با كنيزان، كار يعني اكتفاء به يك زن(

 »نشويد
هرسول اهللا صلَّى  و زنان او براي امت  كرد زن ازدواج علَيه وآله وسلَّم با نُه اللـَّ

هصلَّى سودمند شدند؛ اما اين از خصوصيات رسول اهللا  است و غير وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
 ازدواج كنند. ر زناز او ديگران حق ندارند با بيشتر از چها

در بر دارد. چند  امت اسالمي ي همه چند همسري منافع بزرگي براي مردان و زنان 
ود تا همه نگاههاي خود را از نا محرمان حفظ كنند و پاك دامن ش ميهمسري سبب 

 سرپرستي و مرد تعداد زيادي از زنان را وندش مي زياد و فرزندان باشند و همچنين نسل
 د.كن ميشرّ و انحراف حفاظت  را از اسباب ها آنند و ك و رسيدگي مي

بايد به يك زن بسنده ، اما اگر كسي توانايي رسيدگي به بيش از يك زن را ندارد 
 نمايد.

﴿ رمايد:ف ميچون اهللا تعالي          ﴾ » اگر هم ترسيديد كه

 .»كنيد اكتفا يك زنبه  كنيد دادگري نتوانيد ميان زنان
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در دنيا و آخرت  ها آنو نجات  مسلمين را به آنچه مايه ي صالح ي همه اهللا تعالي
 دهد. توفيق، است

  1028ش  مجلة البالغ –باز  شيخ ابن

 ] حكمت جايز بودن چند همسري113[

اسالم اجازه داده كه مرد همزمان دو يا سه يا چهار زن بگيرد.. چرا اين كار را  س:
قرار داده است؟ شرايط و ويژگيهاي اين كار چيست؟ كساني كه به جايز بودن اين  جايز

 ند چگونه بايد پاسخ داده شوند؟كن ميكار اعتراض 
اهللا تعالي به مسلمان اجازه داده كه اگر توانايي رسيدگي و دادگري بين زنان را  ج:

فرموده و به پيامبرش و در كتابش اين حكم را نازل ، دارد از يك زن تا چهار تا بگيرد

همحمد صلَّى  ﴿ رمايد:ف ميآن را وحي كرده است. وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ      

                                 

                         ﴾ :۳[النساء[ 

با زنان ، نتوانيد انصاف كنيد ازدواج) با دختران يتيم( ي بارهاگر ترسيديد كه در «
 .و دوست داريد با دو يا سه يا چها ر زن ازدواج كنيد براي شما حالل اند ديگري كه

اگر هم مي ترسيد كه نتوانيد ميان زنان انصاف و عدالت كنيد به يك همسر يا با كنيزان 
كه دچار  ودش ميسبب  )يا كنيزان، كار يعني اكتفاء به يك همسر( اكتفا نماييد. اين خود

 »و ستم نشويد كج روي
اگر ، پس اهللا تعالي به مسلمان اجازه داده كه با بيش از يك زن ازدواج نمايد 
اگر اطمينان دارد كه ظلم و حق كشي ، اهد دو يا سه يا چهار همسر داشته باشدخو مي

ذارد گ مياهللا تعالي به وضعيت و حالت بندگانش آگاه است. و در قانوني كه ، دكن مين
 حكيم است.

ست و ها آنرد كه به مصلحت دا مياهللا تعالي تنها چيزي را براي بندگانش مقرر 
د مورد پرسش و سؤال قرار كن ميد. اهللا تعالي از كارهايي كه هد ميكارشان را سامان 
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وند. پس بايد تسليم حكم اهللا تعالي شد و ش مي. و بندگان از كارهايشان پرسيده گيرد نمي
همان طور كه ايمان داشتن به قضا و قدر ، كار را در قوانيني كه مقرر نموده به او سپرد

 الهي واجب است. 
از ، حكمت آن را بداند خواه نداند انسانكمت هستند خواه همه اينها از روي ح 

ممكن است در بسياري از مسايل ، دباش ميداراي ضعف و قصور  انسانآنجا كه عقل 
حكمت و فلسفه ي آن را نداند. وقتي ملحدين و ترديد افكنان در ، جزئي در شريعت

در اصل دين و ايمان  ها آنا او بايد ب، اين مورد با دانشمند مسلمان به مجادله مي پردازند
پيامبراني امانت ، دانا و حكيم و مهربان است، مناظره كند و بگويد كه پروردگار جهان

 انسانسعادت  ي آيهآنچه را كه م، دار و صادق و مژده رسان و بيم دهنده فرستاده است
اضح و صالح جهان هستي است به آنان وحي كرده است. پيامبران وحي و پيام الهي را و

 و آشكارا به مردم رسانده اند و حجت را بر بندگان اقامه كرده اند.
اگر آن ملحد به علم پروردگار و عدالت و مهرباني اهللا تعالي و صداقت پيامبران و  

ردد و بايد قانونگذاري الهي را بپذيرد گ ميامانتداري آنان ايمان آورد حجت بر او اقامه 
حكمت را در فروع و جزئيات دستور هاي الهي بداند يا و تسليم اهللا تعالي شود. خواه 

نداند. اگر به اصول دين ايمان نياورد بحث و مناقشه با او در جزئيات شريعت فايده اي 
 ندارد.
چند همسري حكمتهايي دارد كه عبارتند از: آمارها حكايت از اين ، باوجود اين 

وند بيشتر ش مياد پسراني كه متولد ند از تعدآي ميدارند كه تعداد دختراني كه به دنيا 
است و شمار مرداني كه مي ميرند از تعداد زناني كه مي ميرند بيشتر است؛ چون مردان 

ند و به كن ميبيشتر در معرض عوامل و اسباب مرگ قرار دارند؛ مثالً در جنگها شركت 
ور و دراز ند. به سفرهاي دده ميكارهاي سختي را انجام ، مبارزه با دشمن مي پردازند

را در معرض خطر قرار  انسانمي روند و ديگر چيزهايي از اين قبيل كه ممكن است 
 دهد.
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شمار زيادي از زنان بدون شوهر باقي مي مانند ، پس اگر چند همسري ممنوع باشد 

و از اشباع غريزه ي جنسي به صورت شرافتمندانه كه براساس آن خانواده و قبيله و 
محروم مي مانند. بسياري از زنان در دام هوسبازان مي افتند و  ،وندش ميملتها تشكيل 

ود. فرزندان بي ش ميوند و نسل كم ش مييرند و حرمتها هتك گ ميقرار  ها آنبازيچه ي 
يرد و بال گ ميوند و خانواده ها از هم مي پاشند. فساد جامعه را فرا ش ميپدر و مادر زياد 
بيماريهاي مهلكي همچون سفليس و سوزاك رواج ود. به دنبال آن ش ميگريبانگير همه 

 مي يابند. 
از جمله حكمتهاي چند همسري يكي اين است كه چند همسري سبب كثرت نسل  

ايد. افز ميود. اين كار تعداد افراد امت را بيشتر مي كند. به قدرت آن ش ميو فرزندان 
ود. شريعت ش مين عمران و آباداني زمين و سختي هاي زندگي با همكاري يكديگر آسا

 انسانه ازدواج تشويق نموده تا پاكدامني و كثرت نسل و صيانت آبرو و بقاي ب مياسال
 تحقق يابد.

از جمله حكمتهاي تعدد ازدواج و چند همسري اين است كه سنت تكويني الهي بر  
ند تا مدتي خون نفاس ادامه كن ميزايمان ، وندش ميآن است كه زنان حيض و حامله 

وقتي يكي از زنهايش در يكي از حالتهاي ، اگر شوهر بيش از يك زن داشته باشد، دارد
اند پاكدامني خود را حفظ نمايد و زن تو ميدر كنار ديگري ، طبيعي مذكور قرار بگيرد

د تا او خودش را كنترل نمايد و شيطان او را گول نزند هواها و كن مي ديگر او را كمك
 اميال بر او غالب نشوند. 

ديگر از حكمتهاي چند همسري اين است كه شايد زن نازا باشد و شوهرش او  يكي
را دوست داشته باشد اما عالقه مند است كه ازدواجي ديگر كند تا صاحب فرزند شود و 
داشتن نسل و فرزند امري است كه اهللا تعالي آن را دوست دارد و سبب آباداني زمين و 

ريعت چند همسري را مباح و جايز قرار داده ود. از اين رو شش ميامت  قدرت گرفتن
 ي آيهشايد اهللا تعالي به او فرزنداني بدهد كه م، اند زن ديگري بگيردتو مياست. او 

 خوشبختي زندگي او شوند... و حكمتهايي ديگر كه در تعدد زوجات نهفته است.
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د و كه حكيم و حمي تعالىكوتاه سخن اين كه چنان كه گذشت چند همسري را اهللا  
نيازهاي او را ، را آفريده انسانمشروع و جايز نموده است. اهللا تعالي كه ، دباش ميرحيم 
د پرسيده ده ميذاتي است باريك بين و آگاه. از هر آنچه انجام  تعالىند و او دا ميبهتر 

وند. پس بنده بايد جايگاه ش ميدر مورد كارهايشان بازخواست  ها انسانود و ش مين
ند به دا ميبداند و به كمبود علم و آگاهي خود اعتراف كند و آن چه را ن پروردگارش را

  و زمين واگذارد و دستورات اهللا را انجام دهد. ها آنداناي اسرار آسم
 وباهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم

 )178-19/175( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 رضايت زن اول براي ازدواج مجدد شرط است؟] آيا 114[

مردي هستم كه سالهاست ازدواج كرده و تعدادي فرزند دارم. در زندگي  س:
اهم خو ميم كه بايد زني ديگر داشته باشم چون كن ميخانوادگي خوشبختم. اما احساس 

تر د؛ زيرا توان من از توان زن بيشكن ميگناهي از من سر نزند و يك زن مرا كفايت ن
اهم كه داراي شرايطي باشد خو مياست. اين يك طرف قضيه و از سوي ديگر من زني 

اهم مرتكب كار حرام نشوم. از خو ميكه همسرم آن شرايط را به طور كامل ندارد. 
ازدواج دوم برايم ، طرفي به علت اين كه از زن خود چيز ناراحت كننده اي نديده ام

 آن مخالفت مي نمايد. سخت و دشوار است. زنم قاطعانه با
يد تا قانع شود؟ آيا او حق كن مينصيحت شما به من چيست؟ به زنم چه نصيحتي  

دارد كه تمايل من به ازدواج مجدد را ناديده بگيرد بخصوص وقتي كه من حق او را 
م و توان مالي براي ازدواج مجدد دارم. اميدوارم مفصالً پاسخ دهيد. چون ده ميكامالً 

 راي بسياري از مردم مهم است. اين قضيه ب
انيد تو ميشما ، داي كردهاگر وضعيت به گونه اي است كه شما در سؤال مطرح  ج:

برحسب توان خود براي پاكدامني خويش با دو يا سه يا چهار زن ازدواج كنيد به شرطي 
 كه ميان زنان به عدالت رفتار كنيد.
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﴿ رمايد:ف ميچنان كه اهللا تعالي                     

                                    

           ﴾ :۳[النساء[  

با زنان ، نتوانيد انصاف كنيد ازدواج) با دختران يتيم( ي بارهكه در  يديداگر ترس«
 و دوست داريد با دو يا سه يا چها ر زن ازدواج كنيد. براي شما حالل اند ديگري كه

اگر هم مي ترسيد كه نتوانيد ميان زنان انصاف و عدالت كنيد به يك همسر اكتفا 
 .»نماييد

هو رسول اهللا صلَّى  تَطَاعَ « رمايد:ف ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ نْ اسْ : مَ بَابِ َ الشَّ رشَ عْ ا مَ يَ

مْ  نْكُ ـمِ جِ الْ رْ نُ لِلْفَ صَ أَحْ ِ وَ ضُّ لِلْبَرصَ هُ أَغَ إِنَّ ؛ فَ جْ وَّ يَتَزَ لْ ةَ فَ هُ ، بَاءَ إِنَّ مِ فَ وْ يْهِ بِالصَّ لَ عَ تَطِعْ فَ سْ ْ يَ نْ ملَ مَ وَ

اءٌ  جَ هُ وِ  )1393F1(»لَ

واج كند. زيرا ازدواج بايد ازد، كس از شما توان ازدواج داردنان! هرگروه جوا اي«
ود. هركس توانايي ازدواج را ندارد بايد ش ميي حفظ نگاه و پاكدامني شرمگاه  بيشتر مايه

 »شهوت است. ي كنندهچشم و كنترل  ي كنندهحفاظت ، چون روزه، روزه بگيرد
به  ود. شريعت اسالميش مي همچنين ازدواج مجدد سبب افزايش نسل و جمعيت 

 اند.خو ميافزايش نسل و جمعيت فرا 

هصلَّى  چنان كه رسول اهللا  وا « رمايد:ف ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ جُ وَّ زَ ـتَ ودَ الْ دُ ـوَ ودَ الْ لُ وَ

مَ  وْ مَ يَ مْ االُمَ اثِرٌ بِكُ كَ ـإِينِّ مُ ةِ الْ يَامَ   )1394F2(»قِ

ند مي زايند ازدواج كنيد؛ چون من در روز قيامت به با زنان مهربان و آنان كه فرز«
 »م.كن ميامت) از ديگر امتها افتخار ( زياد بودن شما

                                                            
 ) 1400) و مسلم  (5066،5065بخاري  ( -1

) و طبرانـي در  4057،4056،4028) و ابن حبان  (3229) و نسائي  (2050) ابوداود  (3/245،158احمد  ( -2
) حاكم آن را صحيح دانسته و 2685( 2/162) و حاكم 508( 20/219 "الكبير ") و 5099(  "االوسط "

 ذهبي با او موافق است.
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زن نبايد مانع اين كار شود. بايستي به شما اجازه دهد كه ازدواج كنيد. شما بايد  
آنچه را كه هر دو نياز  ي همهبكوشي تا در ميان هر دو كامالً با عدالت رفتار كني و 

اينها از باب همكاري در راستاي نيكويي و پرهيزگاري است.  ي همهرند فراهم كني. دا

﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي          ﴾ :۲[املائدة[  

 »و يكديگر را بر نيكوكاري و تقوا و پرهيزگاري ياري كنيد«

هرسول اهللا صلَّى  ـهُ وَ « رمايد:ف ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ نِ  اللَّ وْ ـيفِ عَ انَ الْ ا كَ بْدِ مَ ـعَ بْدُ الْ عَ

يهِ  نِ أَخِ وْ  )1395F1(»يفِ عَ

 »برادرش را ياري نمايد، د تا زماني كه بندهكن مياهللا تعالي بنده را ياري «
شما برادر ديني همسرتان هستيد و او خواهر ديني شماست و بايد يكديگر را در  

 نيد.كار خير كمك ك
هي اهللا عنهما روايت است كه رسول اهللا صلَّى در حديث صحيح از ابن عمر رض   اللـَّ

انَ « علَيه وآله وسلَّم فرمود: يهِ كَ ةِ أَخِ اجَ انَ يفِ حَ نْ كَ تِهِ  اللَّـهُ مَ اجَ   )1396F2(»يفِ حَ

 »دكن مياهللا تعالي نيازش را بر آورده ، هر كس در فكر نياز برادرش باشد«
ا رضايت زن در جايز بودن چند همسري شرط نيست. بلكه بايد راضي باشد تا ام 

 زندگي شما به بهترين صورت ادامه يابد. اهللا تعالي وضعيت همه را اصالح نمايد و
 خوبيها را نصيب شما نمايد. ي همه

 .168مجلة العربية شماره  –شيخ ابن باز 

 تعدد زوجات و بيان حكمت آن ي آيه] شرح 115[

است  ويند: ازدواج با بيش از يك زن فقط براي كساني جايزگ ميبعضي از مردم  س:
عدالت را رعايت  ها آنند و مي ترسند كه نتوانند بين كن ميرا سرپرستي  كه دختران يتيم

.. از اين آيه .دكن ميكنند. چنين كساني با مادرِ يتيمان يا با يكي از آن دختران ازدواج 
                                                            

 )2699مسلم  ( -1
 )2580) و مسلم  (2442بخاري  ( -2
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﴿ ند:كن مياستدالل                         

         ﴾ :۳[النساء[ 

اگر ترسيديد كه در باره يتيمان نتوانيد عدالت كنيد با زنان ديگري كه براي شما «
  »تا ازدواج كنيد رو دوست داريد با دو يا سه يا چهاحالل اند 

 لطفاً حقيقت را در اين مورد بيان كنيد. 
كه اگر دختر يتيمي تحت  اين سخن باطلي است و معني آيه كريمه اين است ج:

سرپرستي شما بود و مي ترسيد كه اگر با او ازدواج كنيد مهريه اش را ندهيد بايد به 
بور نكرده كه حتماً با همان يتيم سراغ زنان ديگري برويد كه زيادند و اهللا تعالي او را مج

ازدواج كند. آيه داللت مي نمايد كه ازدواج با دو يا سه يا چهار زن جايز است؛ زيرا اين 
ردد. همچنين گ مينگاه  ود و بيشتر موجب حفظش ميكار بهتر سبب رعايت پاكدامني 

ن بمانند پاكدام، ود تا بسياري از زنانش ميود و سبب ش ميسبب افزايش نسل و جمعيت 
 احسان و نيكي شود و نيازشان تأمين گردد. ها آنو با 

ترديدي نيست زني كه نصف مردي يا يك سوم يا يك چهارم آن به عنوان همسر به 
بهتر است از آن كه بدون شوهر باشد. اما به شرطي كه فرد توانايي داشته ، او تعلق بگيرد

اند برقرار تو ميي ترسيد كه عدالت را نباشد و بين زنها به عدالت رفتار نمايد. اگر كس
هنمايد به يكي اكتفا كند به اضافه ي كنيزاني كه دارد. عمل رسول اهللا صلَّى  علَيه وآله  اللـَّ

هد. ايشان صلَّى كن ميوسلَّم بر اين داللت  علَيه وآله وسلَّم در حالي وفات يافت كه  اللـَّ
 نُه زن داشت. 

 ﴿ رمايد:ف ميعالي اهللا ت             ﴾ :۲۱[األحزاب[ 

هرسول اهللا صلَّى «   .»براي شما بهترين الگو ونمونه استوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
هرسول اهللا صلَّى  هيچ كسي از  علَيه وآله وسلَّم براي امت بيان نموده كه براي اللـَّ

امت جايز نيست كه با بيش از چهار زن ازدواج كند. پس بايد در ازدواج با چهار زن و 
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هكمتر از آن از ايشان صلَّى  علَيه وآله وسلَّم الگو برداري كرد. ازدواج با بيش از  اللـَّ
هچهار زن از خصوصيات پيامبر صلَّى   بوده است.علَيه وآله وسلَّم  اللـَّ
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 ] معناي عدالت در آيات تعدد زوجات116[

﴿ ويد:گ ميكريمه اي آمده كه  ي آيهدر قرآن كريم در زمينه ي چند همسري  س:   

        ﴾ :۳[النساء[ 

 »نيد به يك زن اكتفا كنيداگر هم مي ترسيد كه نتوانيد ميان زنان عدالت ك«

 ﴿ و در جاي ديگري آمده است             ﴾

انيد ميان زنان عدالت كنيد هرچند همه ي كوشش و توان تو ميشما ن« ]۱۲۹[النساء: 
 .»خود را بكار بريد

با بيش از يك زن شرط قرار داده است و در اول دادگري را براي ازدواج  ي آيهدر 
 ي آيهدوم  ي آيهآيا ، د كه برقراري عدالت بين زنها ممكن نيستده ميدوم توضيح  ي آيه

د؟ و ازدواج با بيش از يك زن جايز نيست؛ چون شرط عدالت كن مياول را منسوخ 
 امكان ندارد؟ لطفاً مرا راهنمايي كنيد. 

ضادي نيست. همچنين يكي ديگري را منسوخ بين اين دو آيه تعارض و ت ج:
انيد عدالت كنيد يا در نفقه و تو ميو عدالتي كه به آن امر شده يعني تا آنجا كه ، دكن مين

نوبت عدالت كنيد. اما در محبت و توابع آن از قبيل همخوابي و مانند آن دادگري در 
 توان كسي نيست.

 ﴿ ي آيهمنظور از              ﴾ :۱۲۹[النساء[. 

 همين است.، از نظر محبت قلبي) عدالت كنيد( انيد ميان زنانتو ميشما ن
هاز پيامبر صلَّى  بنابراين عائشه رضي اهللا عنها د كه كن ميعلَيه وآله وسلَّم روايت  اللـَّ

ولُ « سُ انَ رَ ولُ  اللَّـهُ ىلَّ صَ  اللَّـهِ كَ قُ يَ لُ وَ دِ يَعْ مُ فَ سِ قْ لَّمَ يَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ ي فِيامَ اللَّـهُ عَ مِ ا قَسْ ذَ مَّ هَ
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لِكُ  الَ أَمْ ْلِكُ وَ نِي فِيامَ متَ لُمْ لِكُ فَالَ تَ   )1397F1(»أَمْ

ه پيامبر صلَّى« اي فت: گ ميد و كر ميعدالت ، در نفقه و نوبت علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
اهللا! اين تقسيم من در آن چيزي است كه در اختيار و توانم است. پس در آن چه در 

 »اختيار توست و در اختيار من نيست؛ مرا مالمت مكن
 108ص ، فتاوي المرأة –شيخ ابن باز 

ه پيامبر صلَّى] حكمت ازدواج 117[  با نه زن علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

ه ىپيامبر صلَّچرا  س:  از زنان ازدواج نمود؟ اي مجموعهعلَيه وآله وسلَّم با  اللـَّ

اهللا تعالي حكمت فراوان و به جا دارد. ازجمله حكمت او اين است كه در اديان  ج:
هگذشته و در شريعت پيامبر ما محمدصلَّى  علَيه وآله وسلَّم اجازه داده كه مردان با  اللـَّ

هازدواج نمايند. چند همسري ويژه ي پيامبر ما محمدصلَّى  بيش از يك زن علَيه وآله  اللـَّ
 وسلَّم نبوده است. يعقوب عليه السالم دو زن داشته است.

سليمان بن داود عليه السالم نود و نه زن داشت و در يك شب با همه همبستر شد  
 هد كه در راه اهللا جهاد كند. به اين اميد كه اهللا تعالي از هريك به او پسري بد

اين كار از امور بدعت و نو پيدا در شريعت نيست. همچنين با عقل و فطرت تضادي 
ندارد؛ بلكه مقتضاي حكمت است. چون بر حسب آمار گيريهايي كه همواره انجام 

وند تعداد زنان از مردان بيشتر است. گاهي مرد از چنان توان جنسي اي برخوردار ش مي
بايد با بيش از يك زن ازدواج نمايد تا غريزه اش را از راه حالل اشباع نمايد.  است كه

اند غريزه اش تو ميود كه مرد نش ميگاهي زن دچار بيماريهايي از قبيل حيض و نفاس 
د كه زن ديگري داشته باشد تا از راه حالل غريزه كن ميرا اشباع نمايد؛ بنابراين نياز پيدا 

 از گناه دور بماند. اش را اشباع نمايد و

                                                            
) و دارمـي   1971) و ابـن ماجـه  (  3943) و نسائي  (1140) و ترمذي  (2134) و ابوداود  (6/144احمد  ( -1

) حـاكم آن را صـحيح قـرار داده و ذهبـي بــا او     2761( 2/187) و حـاكم  4205) و ابـن حبـان  (  2207(
 موافق است.
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و شرعي مباح و جايز است. و پيامبران ، فطري، وقتي كه چند همسري از نظر عقلي
گذشته اين كار را كرده اند و ممكن است ضرورت باشد؛ پس اگر پيامبر ما محمدصلَّى 

ه ه پيامبر صلَّىعلَيه وآله وسلَّم چنين كاري كرده نبايد تعجب كرد. ازدواج  اللـَّ علَيه  اللـَّ
 برخي عبارتند از:، وآله وسلَّم با جمعي از زنان حكمت هايي دارد كه علما ذكر كرده اند

هرسول اهللا صلَّى  علَيه وآله وسلَّم با اين ازدواج ها پيوند و رابطه اش را با بعضي  اللـَّ
اسالم قوت بگيرد و زمينه ي  به اميد آن كه از اين راه نمود مياز قبيله ها مستحكم 

د و پيوند هاي برادري و كن ميگسترش آن فراهم شود. زيرا فاميل شدن محبت را بيشتر 
 محبت را مستحكم مي نمايد.

هاز آن جمله اين كه رسول اهللا صلَّى  است برخي از بيوه خو ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
را از دست داده اند  ها آنردي بهتر از شوهرانشان كه در كنار ف ها آنزنان را پناه دهد و 

د و به كر ميو مصيبت شان را جبران  نمود ميآنان را شادمان ، قرار بگيرند. اين كار
، دندش ميعنوان سنت و امري پسنديده براي امت قرار گرفت. كساني كه در جهاد شهيد 

 دند.كر مياحسان  ها آنونه به دند و اين گآور ميهمسرانشان را به عقد ازدواج خود در 
يكي اين كه به اميد زياد شدن جمعيت و نسل كه امري فطري است و سبب بيشتر 

ند ده ميود و فرزنداني به دنيا خواهند آمد كه دين را ياري ش ميشدن جمعيت امت 
 چنين كرد.

هاز آن جمله يكي اين كه رسول اهللا صلَّى  با زنان زيادي ازدواج  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
كرد و اين گونه تعداد زنان معلّم و راهنما كه سيرت و رفتار داخل خانه او را فرا 

هزياد نمود. انگيزه ي رسول اهللا صلَّى ، گرفتند علَيه وآله وسلَّم از ازدواج با جمع  اللـَّ
ه صلَّى اهللا لزيادي از زنان فقط شهوتراني نبوده است؛ زيرا از زنان رسو علَيه وآله  اللـَّ

رضي اهللا عنها دوشيزه و كم سن و سال بود. بقيه زنانش بيوه بودند.  وسلَّم فقط عايشه
هصلَّى ايشان ، ودب مياگر انگيزه اش از چند همسري شهوتراني و غريزه ي جنسي   اللـَّ

لَّمسو هآلو هلَيد. بخصوص بعد از هجرت و كر مي با دوشيزگان كم سن و سال ازدواج ع
رپا شد و مسلمين قدرت يافتند و تعدادشان زياد ب ميپيروزيها و بعد از آن كه دولت اسال
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هشده بود. هر خانواده اي دوست داشت كه با رسول اهللا صلَّى   علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
هوصلت نمايد. دوست داشت كه رسول اهللا صلَّى  زن  ها آناز ميان وسلَّم يه وآله علَ اللـَّ

هبگيرد؛ اما رسول اهللا صلَّى  علَيه وآله وسلَّم چنين نكرد. بلكه به خاطر مناسبتهاي  اللـَّ
 د.كر ميخوب و انگيزه هاي واال ازدواج 

ههركس شرايط ازدواج ايشان صلَّى  نانش را علَيه وآله وسلَّم با هر يك از ز اللـَّ
هود. همچنين اگر رسول اهللا صلَّى ش ميمسئله برايش واضح ، بررسي كند علَيه وآله  اللـَّ

 رفتارش در دوران جواني كه تنها زنش خديجه بنت خويلد، ودب ميوسلَّم شهوتران 
ني بزرگتر بود؛ علَيه وآله وسلَّم به لحاظ س اللَّـهاز رسول اهللا صلَّى  رضي اهللا عنها كه

 د.كر ميمشخص 
ايشان در رعايت نوبت بين زنهايش كه از نظر سني و زيبايي متفاوت بودند؛ عدالت 

ود پاكدامني و عفت در جواني و ش ميد. اما تنها چيزي كه از او حكايت كر مين
بزرگسالي است و نشانگر كمال پاكي و درستكاري و اخالق واالي ايشان است كه ميان 

 مشهور شده بود.دشمنانش 
 وباهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم

 )173-19/170( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 شرعي نوبت بين زنان ي طريقه] 118[

د اگر زنش دوشيزه است بايد يك هفته پيش او بماند. اگر كن ميكسي كه ازدواج  س:
ند. آيا آي مييش او بماند. و افرادي براي نماز جماعت بيرون نبيوه است سه روز بايد پ

هدر حديث و سنت پيامبرصلَّى  علَيه وآله وسلَّم چنين است كه داماد براي نماز  اللـَّ
 جماعت بيرون نيايد؟

اگر فرد با دوشيزه اي ازدواج كرده پيش او يك هفته بماند و بعد از يك هفته به  ج:
يه ي همسرانش برود. اگر زنش بيوه بوده سه روز نزد او بماند. بعد از سه نوبت پيش بق

روز نوبت را رعايت كند. اگر زنش بيوه بود و او دوست داشت هفت روز پيش او 
 را با ماندن پيش زن قبلي جبران نمايد. ها آنبماند. بعد 



   

 1891 باب چهاردهم: [نكاح]
 

  يضاصل در اين مورد حديثي است كه ابوقالبه از انس ره د كه كن مينْه روايت ع اللـَّ
گفت: سنت چنين است كه اگر فرد با دوشيزه اي ازدواج كرد نزد او هفت روز بماند. 
سپس اوقات را تقسيم كند. اگر با بيوه اي ازدواج كرد سه روز پيش او بماند و بعد از 

هانيد بگوييد انس رضي تو ميويد: گ ميآن روزها را تقسيم كند. ابوقالبه  ه اين عنْ اللـَّ
هحديث را از رسول اهللا صلَّى  علَيه وآله وسلَّم روايت كرده است. اين حديث متفق  اللـَّ

 عليه است و لفظ آن از بخاري است.
هصلَّى  د كه رسول اهللاكن ميروايت  رضي اهللا عنها ام سلمه  وقتي  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

انٌ «: يش او ماند و فرمودبا او ازدواج كرد سه روز پ وَ لِكِ هَ ىلَ أَهْ يْسَ بِكِ عَ هُ لَ ئْتِ ، إِنَّ إِنْ شِ

تُ لَكِ  بَّعْ ائِي، سَ تُ لِنِسَ بَّعْ تُ لَكِ سَ بَّعْ إِنْ سَ  )1398F1(»وَ

اهي هفت روز پيش تو مي مانم و خو ميتو پيش خانواده ات كم ارزش نيستي. اگر «
مسلم روايت » روز خواهم ماندنزد زنان ديگر هم هفت ، اگر هفت روز پيشت باشم

 كرده است.
جايز نيست كه كسي به بهانه ي اين كه ازدواج كرده به نماز جماعت در مسجد  

حاضر نشود خواه زنش دوشيزه باشد يا بيوه؛ زيرا دليلي براي صحت اين كار وجود 
 ندارد.

 وباهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم
 )208، 19/209( جمن دائم پژوهشهاي علمي و افتافتاواي ان

] آيا در شب گذراندن در صورت معذور بودن يكي از همسران بايد عدالت را 119[
 رعايت كرد؟

داراي عذري شرعي همچون زايمان  ها آنمن بحمداهللا دو زن دارم. اگر يكي از  س:
 ؟جايز است كه در اين مدت شب را پيش ديگري بگذرانم، .. باشد.و
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 د الحراملفتاوي علماء الب   1892 
  

اين كار جايز نيست؛ بلكه شما بايد شب را پيش ، اگر زن در خانه ي شما باشد ج:
اگر چه او در حالت حيض يا نفاس ، او بگذراني و با او غذا بخوريد و گفتگو كنيد

شما ، باشد؛ اما اگر زنِ شما پيش خانواده اش باشد يا در سفر باشد و در خانه نباشد
    رت باشي. واهللا اعلمانيد تمام وقت پيش زن ديگتو مي

 جمع: عبداهللا الحوطي 79ص ، النخبة من الفتاوي النسائية –شيخ ابن جبرين 

 ان پيش هر زني بيش از يك شب ماندتو مي] 120[

اند پيش هركدام به جاي يك روز يك هفته تو ميآيا مردي كه دو زن دارد  س:
 بماند؟ يك هفته پيش يك زن و يك هفته پيش زن ديگري باشد؟

برابري نمايد.  ها آنجايز است. چون منظور اين است كه در شب گذراندن بين  ج:
 پيش ديگري به همان اندازه بماند.، ماند ميشب كه پيش يكي  هرچند

هصلَّى چنان كه از رسول اهللا    ثابت است وقتي كه با ام سلمه علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

انٌ « روز نزد او ماند و گفت:سه ، ازدواج كرد رضي اهللا عنها وَ لِكِ هَ ىلَ أَهْ يْسَ بِكِ عَ هُ لَ ، إِنَّ

تُ لَكِ  بَّعْ ئْتِ سَ ائِي، إِنْ شِ تُ لِنِسَ بَّعْ تُ لَكِ سَ بَّعْ إِنْ سَ  )1399F1(»وَ

اهي هفت روز پيش تو مي مانم و خو ميتو پيش خانواده ات كم ارزش نيستي. اگر «
 .»ت روز خواهم مانداگر هفت روز پيشت باشم نزد زنان ديگر هم هف

 )262( ص، اللؤلؤالمكين –شيخ ابن جبرين 
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 :فصل سوم
 ها طالق و عده



 

 ] راه حل هاي سازش بين زن و شوهر قبل از طالق121[

اسالم طالق را به عنوان آخرين راه حل مقرر داشته كه زن و شوهر از همديگر  س:
است. لطفاً در مورد اين راه جدا شوند. قبل از طالق راه حلهاي ديگري مقرر داشته 

وند ما را آگاه ش ميحلهاي پيش از طالق كه جهت حل اختالف زن و شوهر ارائه 
 سازيد.
اهللا تعالي سازش و آشتي كردن زن و شوهر و دوري از طالق را مقرر كرده است.  ج:

جدا كردن بستر و ، وسيله هايي براي اصالح و آشتي زن و شوهر از قبيل موعظه و پند
ن كم و محدود را در صورت سودمند واقع نشدن پند و اندرز و ترك كردن مقرر زد

 ﴿ رمايد:ف ميكرده است. چنان كه                

                            

   ﴾ :۳۴[النساء[ 

پند و اندرزشان كنيد و از ، و زناني را كه از سركشي و سرپيچي ايشان بيم داريد«
و اگر باز هم مؤثر واقع ( همبستري با آنان خودداري كنيد و بستر خويش را جدا كنيد
تنبيه) ايشان مجوئيد. بي ( نشد) آنان را بزنيد. پس اگر از شما اطاعت كردند راهي براي

 »گمان اهللا بلند مرتبه و بزرگ است
يكي از خانواده ي شوهر و ديگري از ، فرستادن دو داور، از جمله راه حلهاي سازش

 خانواده ي زن است تا ميان زن و شوهر آشتي برقرار نمايند.

  ﴿ رمايد:ف ميچنان كه اهللا تعالي                  

                                ﴾

 ]۳۵: ء[النسا
 از داورى و مرد خويشاوندان از داورى، ترسيديد جدايي ميان آنان شود اگر و«

 دو آن بين خداوند] كنند[ اصالح، خواهند]  داوران[ اگر، كنيد تعيين زن خويشاوندان
 .»)35( است آگاه داناى خداوند. كرد خواهد برقرار سازگارى



   

 1895 باب چهاردهم: [نكاح]
 

اگر اين وسيله ها سودمند واقع نشوند و آشتي بين زن و شوهر محقق نشود و  
او باشد اجازه اختالف ادامه يابد؛ اهللا تعالي به شوهر در صورتي كه ناسازگاري از سوي 

ي طالق داده است. اگر ناسازگاري از سوي زن باشد اهللا تعالي مقرر داشته است كه 
 طالق خود را بگيرد.، چنانچه شوهر طالقش ندهد با پرداخت مال

﴿ رمايد:ف ميزيرا اهللا تعالي                       

                               

                        ﴾ :۲۲۹[البقرة[ 

و ، او) با نيكي( ي شايسته يا رها كردنزن) به گونه ( طالق دو بار است. نگاهداري«
د يا) بديشان داده ايد باز اي كردهمهر ايشان ( براي شما حالل نيست كه چيزي از آن چه

شوهر و همسر) بترسند كه نتوانند حدود اهللا تعالي را پابرجا ( مگر اين كه، پس بگيريد
بر ايشان نيست كه زن  گناهي، پس اگر بيم داشتيد كه حدود الهي را رعايت نكنند، دارند

 .»و در برابر آن طالق بگيرد)( فديه و عوضي بپردازد
چون جدا شدن با نيكي و خوبي بهتر از اختالف و تفرقه و به دست نيامدن مقاصد 

 است.، ازدواج است كه اهللا تعالي آن را به خاطر آن اهداف مشروع نموده

﴿ رمايد:ف ميبنابراين اهللا تعالي                       

   ﴾ :۱۳۰[النساء[ 

اهللا تعالي هريك از آنان را با فضل فراوان و لطف گسترده ، و اگر از هم جدا شوند«
 .»د و اهللا تعالي داراي فضل و رحمت فراوان و حكيم استكن ميي خود بي نياز 

علَيه وآله وسلَّم روايت است: وقتي زن ثابت بن قيس انصاري  ـهاللَّ پيامبر صلَّىاز 
 يضره اجازه داد باغي را كه ثابت بن قيس رضي ، عنْه نتوانست با او زندگي كند اللـَّ

ه طالقش را بگيرد. ، عنْه به عنوان مهريه به او داده به ثابت برگرداند و در عوض اللـَّ
ه ىپيامبر صلَّ هعلَيه وآله وسلَّم به ثابت بن قيس رضي  اللـَّ عنْه فرمان داد كه قبول  اللـَّ



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1896 
  

 يضكند و زنش را طالق دهد. ثابت ره عنْه نيز چنين كرد. بخاري روايت كرده  اللـَّ
(است.

1400F

1( 
 واهللا ولي التوفيق. و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله و صحبه أجمعين.

 .1318مجلة الدعوة ش  –باز  شيخ ابن

 ] حكم طالق بدون دليل و حكمت بودن آن در دست شوهر122[

چيست؟ حكم در مورد كسي ، اشدب ميحكمت اين كه طالق در اختيار شوهر  س:
چيست؟ حكم زني كه بدون دليل طالق ، دده ميكه بدون دليل زنش را طالق 

 اهد چيست؟خو مي
نصاف و عدالت است؛ چرا كه گره نكاح در بودن طالق در دست شوهر عين ا ج:

دست شوهر است. پس بايد باز كردن اين گره هم در دست او باشد. چون مرد قيم و 

﴿ رمايد:ف ميسرپرست زن است. چنان كه اهللا تعالي            

           ﴾ :۳۴[النساء[ 

بدان خاطر كه اهللا تعالي بعضي را بر بعضي فضيلت داده ، مردان بر زنان سرپرستند«
 .»است

نظر و ديدگاه درست هم همين را ، وقتي شوهر سرپرست باشد كار به دست اوست
د. بنابراين باش مياقتضا مي نمايد. چون مرد عقلش از زن كاملتر است و دور انديشتر 

 د؛ مگر وقتي ببيند كه چاره اي جز آن نيست.كن ميهيچ گاه اقدام به طالق ن
د و كوتاه نظر و عاطفي باش ميود زن عقلش كمتر ب ميولي اگر طالق در دست زن  
ممكن است مردي ديگر مورد پسندش واقع شود و آن وقت شوهرش را طالق ، است

 م؛ اما اين سه حكمت و دليلي كهآور ميدهد. حكمتهاي ديگري دارد كه اينك به خاطر ن
 اشند.ب ميبيان شد از بزرگترين داليل و حكمتهاي بودن طالق در دست شوهر 
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 1897 باب چهاردهم: [نكاح]
 

اما در مورد بند دوم سؤال و آن اين كه حكم در مورد كسي كه زنش را بدون دليل  
ويند: طالق پنج حالت دارد: گاهي واجب و گ ميد چيست؟ بايد گفت علما ده ميطالق 

طالق امر ، وقتي جايز است. در اصل و موقعي مكروه و وقتي حرام و گاهي مستحب
نكاح كه شريعت به آن فرا خوانده از هم مي پاشد. ممكن ، مطلوبي نيست. زيرا با طالق

ي زيادي به دنبال داشته باشد. چنان كه اگر زن فرزنداني داشته باشد با ها آناست زي
 د.آي ميطالق خانواده از هم مي پاشد و مشكالتي پيش 

كنار هم خوشبخت نيستند و با هم سازش ندارند در اين اگر زن و شوهر در  
صورت طالق جايز است و جايز بودن آن نعمت الهي است. زيرا اگر زن و شوهر 
، زندگي مشقت باري را بگذرانند صفاي دنيا و زندگي برايشان مكدر و تيره خواهد بود

 طالق جايز است.، اما از نعمتهاي الهي است كه به هنگام نياز
مگر آن كه شوهر عيبي ، اگر زن از شوهرش تقاضاي طالق كند اين حرام است اما 

كمبود داشته باشد. يا زن ، داشته باشد. مانند اين كه شوهر از نظر دينداري يا اخالق
در اين صورت اگر زن تقاضاي طالق كند ، توانايي تحمل زندگي با او را نداشته باشد

 اشكالي ندارد. 
هقيس بن شماس رضي چنان كه زن ثابت بن  هعنْه نزد پيامبررضي  اللـَّ عنْه آمد و  اللـَّ

ولي من مي ترسم كه در حالت ، ثابت در دين و اخالق عيبي ندارد، گفت: اي رسول اهللا
اسالم دچار ناسپاسي و كفران شوم. يعني بيم آن را داشت كه حق شوهرش را نتواند ادا 

ه پيامبر صلَّىكرد.  كند. از اين رو تقاضاي طالق  أَتَرُدينَ«علَيه وآله وسلَّم به او گفت: اللـَّ
هلَيع يقَتَهدرداني؟گ ميآيا باغي را كه او به تو داده است آن را بر «»:؟ح« 
هصلَّى گفت: بله؛ آنگاه پيامبر ، باغ را به عنوان مهريه به او داده بود، ثابت  علَيه  اللـَّ

آلولَّمسو به شوهرش ثابت ه  يضرگفت  اللَّـه نْهبَلْ «ع ـاقْ ةً الْ لِيقَ طْ ا تَ هَ قْ لِّ طَ ةَ وَ يقَ دِ  :)1401F1(»حَ

 »باغ را قبول كن و به او يك طالق بده«

                                                            
 تخريج حديث در فتواي پيش ذكر شد. -1
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ه پيامبر صلَّىاز  قً « علَيه وآله وسلَّم روايت است كه اللـَّ ا طَالَ هَ جَ وْ أَلَتْ زَ أَةٍ سَ رَ امَ امْ يُّ ا يفِ أَ

ةُ  ائِحَ ا رَ يْهَ لَ امٌ عَ رَ أْسٍ فَحَ ا بَ ِ مَ ريْ ـغَ نَّةِ الْ  :)1402F1(»جَ

 »هر زني كه بدون دليل از شوهرش تقاضاي طالق كند بوي بهشت بر او حرام است«
اين كارش ، بيانگر آن است كه اگر زن بدون دليل تقاضاي طالق نمايد، اين حديث

 رد آن وعيد آمده است.د؛ زيرا در موآي مياز گناهان كبيره به شمار 
 فتوايي كه بر آن امضا كرده است. –ابن عثيمين 

 پدر و مادر راضي نباشند هرچند، ] جايز بودن طالق به خاطر مصلحت123[

پدر و مادرم مرا ، مكن ميمردي هستم كه با پدر و مادرم به نيكي و خوبي رفتار  س:
چون آن دختر ، ا دوست نداشتمدستور دادند كه با دختر جواني ازدواج كنم كه من او ر

دند. من با اين كه او را كر ميد؛ اما پدر و مادرم اصرار كر ميشئونات اسالمي را رعايت ن
آنگاه بعد از ازدواج آن دختر جنّ زده شد. بعد از مدتي ، استم با او ازدواج كردمخو مين

 اهللا تعالي او را شفا داد.
وست ندارم و كوشيده ام كه به خاطر من هنوز به خاطر رفتار ناپسندش او را د 

اهم او را خو ميانم. بنابراين تو مياطاعت از پدر و مادرم او را دوست داشته باشم؛ اما ن
 طالق دهم ولي از ناراحتي پدر و مادرم مي ترسم. لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

نيد او اتو مي، اگر شما اين زن را به خاطر مسايل رواني يا اخالقي دوست نداريد ج:
انند تو را تو مين ها آنرا طالق دهيد؛ گرچه پدر و مادرت بر طالق او موافق نباشند. زيرا 

 مجبور به زندگي با او بكنند.

هرسول اهللا صلَّى   ةُ يفِ [ رمايد:ف ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ ـإِنَّامَ الطَّاعَ ]الْ وفِ رُ عْ (مَ
1403F

1( 

 ».واجب است، اطاعت در كار خوب«

                                                            
 ") و ترمـذي مـي گويـد   1187) و ترمـذي  ( 2226) و ابـو داود ( 2270) و دارمـي  ( 283،277/ 5احمد  ( -1

) حاكم  آن را صحيح دانسته و ذهبي 2809( 2/200) و حاكم 2055و ابن ماجه  ( "حديث حسن است
 با او موافق است.
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 مقاصد ازدواج تحقق نمي يابند. ، او را نگاه داري ها آنهمچنين اگر با اطاعت از 
 وباهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم

 )18/136( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

و اطاعت نبايد از ا، ] اگر مادر بدون دليل از فرزندش خواست كه زنش را طالق دهد124[
 كرد 

اما بعد از مدتها مادرم از ، با زني ازدواج كردم و از او صاحب چند فرزند هستم س:
كه عيبي در دينداري داشته باشد؛ بلكه فقط  اهد كه زنم را بدون دليل و بي آنخو ميمن 

طالق دهم. خواهر و بعضي از اهل خير كوشيدند تا مادرم را قانع ، اهدخو ميچون او ن
ا او به هيچ چيزي جز اين كه زنم را طالق دهم قانع نگرديد و از خانه قهر كرد كنند؛ ام

د. من با بيرون رفتن مادرم دچار مشكل شده ام؛ اما كن ميو با يكي از دخترانش زندگي 
..چكار كنم؟ راهنمايي .زنم براي من خيلي ارزش دارد و جز خوبي از او چيزي نديده ام

 بفرمائيد.
وييد و وضعيت زن شما درست گ ميگونه اي است كه شما  اگر وضعيت به ج: 

مادرت  ريد و با مادرت رفتار بدي نداشته است؛ بلكهدا مياست و شما هم او را دوست 
زنت را نگهدار و به زندگي خود ، دآي ميفقط به خاطر غرض شخصي از او خوشش ن

ه پيامبر صلَّىن ادامه بده. طالق دادن زن بر شما به خاطر مادرتان الزم نيست؛ چو  اللـَّ

ةُ يفِ «علَيه وآله وسلَّم فرموده است:  ـإِنَّامَ الطَّاعَ وفِ الْ رُ عْ   )1404F2(»مَ

 [اطاعت فقط در كار درست واجب است] 
شما بايد با مادرتان به نيكي و مهرباني رفتار كنيد و به ديدارش برويد و با او  

راضي شود و بتواني او را بدونِ طالق زنت همدردي نمائيد و او را كمك كنيد تا دلش 
 به چيز ديگري قانع كني.

                                                                                                                                                       
 ) روايت كرده اند.1840) و مسلم  (7257،7145،4340ي (قسمتي از حديثي كه بخار -1

 تخريج حديث در فتواي قبلي گذشت . -2
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 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ، وبا هللا التوفيق
      )30، 20/29( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] حكم تقاضاي طالق بخاطر عقيم بودن شوهر 125[

اند از او تو مي، ودش ميفرزند ن آيا زني كه شوهرش عقيم است و صاحب س:
 اند مهريه ي به تأخير افتاده اش را بگيرد؟تو ميتقاضاي طالق كند؟ وآيا 

نستيد كه شوهرتان عقيم است و شما با او ازدواج دا مياگر شما قبل از ازدواج  ج:
نستيد حق داريد تقاضاي طالق دا ميانيد تقاضاي طالق كنيد. اما اگر نتو مين، داي كرده

يد؛ چون صاحب فرزند شدن دغدغه ي بسياري از مردان و زنان است. بنابراين زني كن
اند تقاضاي طالق بكند؛ اما اگر تو ميكه بعد از ازدواج بفهمد كه شوهرش عقيم است 
حق تقاضاي طالق را ندارد؛ چون ، قبل از ازدواج از عقيم بودن شوهر آگاه بوده است

 اين شرطي به شمار مي رود.
هر براساس اين شرط با او ازدواج كرده كه با او بماند اگر چه او عقيم باشد. گويا شو
د. اگر بدون اينكه شوهر رس مياو  مهريه اش كامالً به، تقاضاي طالق كند، اگر به حق

اند در مقابل تو ميتقاضاي طالق كند حق مهريه ندارد. بلكه شوهر ، عيبي داشته باشد
  عوض الخلع) مي نامند.( اطالق از او مالي بگيرد و اين ر

 )124( ص، فوائد و فتاوي تهم المرأة المسلمة –الشيخ ابن جبرين 

 ودش ميواقع ن، ] طالقي كه براساس كاري داده شده كه بعداً خالف آن ثابت شده126[

مردي نامه هاي دروغيني كه براي همسرش آمده اند را دريافت كرده و به گمان  س: 
بعداً مشخص شده كه اين نامه ها جعلي ، نش را طالق داده استز، اين كه حقيقت دارند

 و دروغين بوده اند؛ آيا طالق او واقع شده است؟
اين نامه ها كه  براساساگرقضيه به صورتي است كه شما گفته ايد كه شوهر  ج: 

زنش را طالق داده و بعداً مشخص شده كه جعلي و ، ده واقعيت دارندكر ميفكر 
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چون طالق به كيفيت مذكور از نوع طالقِ ، ودش ميطالق واقع ن، دروغين هستند
   بشمار مي رود.، كه تحقق نيافته است مشروط به شرطي

  موصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسل، وباهللا التوفيق
 ) 20/165( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] كيفيت طالق بدعي و حكم آن 127[

ود يك طالق به حساب ش ميود يا نه؟ اگر واقع ش ميبدعي واقع  آيا طالق س:
 د يا سه طالق؟آي مي

طالق بدعي چند نوع است: از آن جمله اين كه شوهر زنش را در حالت حيض  ج:
يا نفاس يا در حالت پاكي كه با او آميزش كرده طالق دهد. قول صحيح در اين مورد 

 ود. ش مياين است كه اين طالق واقع ن
صحيح اين است كه اگر ، ز جمله طالق بدعي اين است كه زنش را سه طالق دهدا 

طبق قول صحيح علما اگر هر سه طالق ، ودش ميبه زنش سه طالق داد يك طالق واقع 
 وند.ش مييكي شمرده ، را با يك كلمه بدهد

  موصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسل، وبا هللا التوفيق
 )20/58( پژوهشهاي علمي و افتا فتاواي انجمن دائم

 ] حكم طالق ثالث با يك كلمه 128[

آيا يك طالق به حساب ، مردي زنش را سه طالق در يك جمله داده است س:
 وند؟ ش ميند يا سه طالق شمرده آي مي

هچون از ابن عباس رضي ، ندآي ميبنابر قول علما يك طالق به شمار  ج: عنْه  اللـَّ

ولِ «گفت: روايت است كه  سُ دِ رَ هْ ىلَ عَ قُ عَ انَ الطَّالَ ـهِ كَ ىلَّ  اللَّ رٍ  اللَّـهُ صَ أَيبِ بَكْ لَّمَ وَ سَ يْهِ وَ لَ عَ

رُ بْنُ  مَ الَ عُ قَ ةً فَ دَ احِ ثِ وَ قُ الثَّالَ رَ ريض اهللا عنه طَالَ مَ ةِ عُ فَ الَ نْ خِ ِ مِ نَتَنيْ سَ ريض اهللا عنه وَ
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ـ طَّابِ ريض اهللا عنه: إِنَّ النَّاسَ قَ الْ اةٌ خَ نَ ُمْ فِيهِ أَ انَتْ هلَ دْ كَ رٍ قَ لُوا يفِ أَمْ جَ تَعْ يْنَاهُ ، دْ اسْ ضَ لَوْ أَمْ فَ

مْ  يْهِ لَ مْ ، عَ يْهِ لَ اهُ عَ ضَ أَمْ  )1405F1(»فَ

هطالق در زمان رسول اهللا صلَّى « هعلَيه وآله وسلَّم و دوران ابوبكررضي  اللـَّ عنْه  اللـَّ
هررضي و تا دو سال در زمان خالفت عم عنْه به همين صورت بود كه سه طالق  اللـَّ

هآنگاه عمررضي ، يكي بشمار مي آمد شتاب مي ورزند كه  گفت: مردم در كاري عنْه اللـَّ
آنگاه بر آنان طالق را ، مهلت داده شده است. اگر طالق را واقع كنيم بهتر است ها آنبه 

 » واقع كرد.
د. همان طور كه عمر آي ميسه طالق به شمار ، سه طالق ويند: دادنگ ميجمهور علما 

 يضره عنْه آن را سه طالق به حساب آورده است. مشروح اقوال و داليل هر يك و  اللـَّ
1406Fاهللا عليه مطالعه كنيد. رحمهعلّامه ابن قيم  )زادالمعاد( قول راجح را در كتاب

2  
  مله وصحبه وسلوصلي اهللا علي نبينا محمد وآ، وبا هللا التوفيق

 )20/163( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] حالت هاي سه طالق كردن و احكام آن 129[

اند رجوع كند؟ اگرشوهر امر كند كه تو مي.. آيا .اگر مردي زنش را سه طالق داد س:
 اند رجوع كند؟تو ميد؟ آيا بعد از اين آي ميپيش خانواده ات برو طالق به حساب 

در اين كه مرد زنش را سه طالق يكجا بدهد تفصيل است: يكي اين كه سه  ج:
د و در عدت يا بعد از اتمام عدت با نكاح ده مي، طالق را در زمان اوقات متعددي

د و در عدت و يا با نكاح جديد ده ميسپس براي بار دوم طالقش ، جديد رجوع كند
د كه با دادن طالق سوم زن ده ميرا سپس طالق سوم ، دكن ميبعد از پايان عدت رجوع 

ود؛ مگر آن كه شوهري ديگر بگيرد و شوهر دوم بعد از آميزش او را ش مي بر او حرام
 طالق دهد؛ اما به شرط آن كه نكاح از روي ميل و رغبت باشد.

                                                            
 ) با اين عبارت از ابن عباس رضي اللَّه عنْه1472)،مسلم (1/314احمد ( -1

 )271-5/247زادالمعاد  ( -2
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﴿ رمايد:ف مي تعالىچون اهللا                      

 ﴾ :۲۳۰[البقرة[ 

 »اگر زن را طالق داد برايش حالل نيست؛ مگر آن كه با شوهري ديگر ازدواج كند«
و صورت هاي ديگري به اين صورت نزد عموم اهل ، علما بر اين اجماع كرده اند

تو طالقي و ، تو طالقي، ود از آن جمله اينكه به زنش بگويد تو طالقيش ميعلم ملحق 
 ن صورتها نظرش تأكيد يا فهميدن نباشد و از آن جمله اين كه بگويد: تو طالقي ودر اي

وند و ش ميطالقي و طالقي و امثال اين در همه ي اين صورتها هر سه طالق واقع 
رجوع براي مرد حالل نيست؛ مگر آن كه زن با شوهري ديگر ازدواج كند و ازدواج از 

 وم با او آميزش كند و سپس طالقش دهد.روي عالقه و به دلخواه باشد و شوهر د
د: زن رفاعة القرظي كه شوهرش او را كن ميهمچنين عايشه رضي اهللا عنها روايت  

هطالق قطعي و مغلّظه داده بود با عبدالرحمن بن زبير ازدواج كرد و به پيامبر صلَّى   اللـَّ
هرده است؛ پيامبر صلَّى علَيه وآله وسلَّم گفت: كه عبدالرحمن با او آميزش نك علَيه  اللـَّ

وقَ « وآله وسلَّم به او گفت: ذُ يَ تَهُ وَ يْلَ سَ وقِي عُ تَّى تَذُ ةَ الَ حَ اعَ فَ عِي إِىلَ رِ جِ رْ ينَ أَنْ تَ يدِ رِ أَتُ

تَكِ  يْلَ سَ   »عُ

 )عبدالرحمن( اهي دوباره نزد رفاعه برگردي؟ نه مگر آن كه تو و اوخو ميآيا «
 )1407F1(»همبستر شويد

از صورتهاي طالق ثالث يكي اين است كه مرد سه طالق را در يك جمله بدهد. 
ويند: هر سه طالق گ ميجمهور علما ، مثالً بگويد تو سه طالق هستي. در اين صورت

ردد؛ مگر آن كه بعد از ازدواج با شوهري گ ميود و زن بر شوهرش حرام ش ميواقع 
يرند و از اين كه عمر بن خطاب گ ميذكور دليل م ي آيهديگر نزد او برگردد. جمهور از 

 يضره  د. كر ميعنْه سه طالق را سه تا حساب  اللـَّ

                                                            
 )1433)،مسلم (2639بخاري ( -1
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د و شوهر در دوران آي ميگروهي ديگر از علما گفته اند كه: يك طالق به شمار 
و از ، ان رجوع كندتو مياند رجوع كند و اگر عدت تمام شد با نكاح جديد تو مي عدت

الل كرده اند كه در صحيح مسلم از ابن عباس رضي اهللا عنهما روايت شده حديثي استد

ولِ « است كه گفت: سُ دِ رَ هْ ىلَ عَ قُ عَ انَ الطَّالَ ىلَّ  اللَّـهِ كَ رٍ ريض اهللا  اللَّـهُ صَ أَيبِ بَكْ لَّمَ وَ سَ يْهِ وَ لَ عَ

ثِ  قُ الثَّالَ رَ ريض اهللا عنه طَالَ مَ ةِ عُ فَ الَ نْ خِ ِ مِ نَتَنيْ سَ رُ بْنُ عنه وَ مَ الَ عُ قَ ةً فَ دَ احِ ـوَ طَّابِ الْ خَ

ُمْ فِيهِ أَنَاةٌ  انَتْ هلَ دْ كَ رٍ قَ لُوا يفِ أَمْ جَ تَعْ دْ اسْ مْ ، ريض اهللا عنه: إِنَّ النَّاسَ قَ يْهِ لَ يْنَاهُ عَ ضَ لَوْ أَمْ ، فَ

مْ  يْهِ لَ اهُ عَ ضَ أَمْ  )1408F1(»فَ

هطالق در زمان رسول اهللا صلَّى « هسلَّم و دوران ابوبكررضي علَيه وآله و اللـَّ عنْه  اللـَّ
 يضو تا دو سال در زمان خالفت عمرره عنْه به همين صورت بود كه سه طالق  اللـَّ

هآنگاه عمررضي ، يكي بشمار مي آمد شتاب مي ورزند كه  گفت: مردم در كاري عنْه اللـَّ
آنگاه بر آنان طالق را ، نيم بهتر استمهلت داده شده است. اگر طالق را واقع ك ها آنبه 

 »واقع كرد.
به ابن عباس رضي اهللا عنهما  در روايتي ديگر در مسلم آمده است كه ابوالصهباء 

ه پيامبر صلَّىگفت: آيا در زمان  علَيه وآله وسلَّم و دوران ابوبكر و دو سال از زمان  اللـَّ
عنْه گفت: بله و  اللَّـهد؟ ابن عباس رضي خالفت عمر سه طالق يكي به حساب نمي آم

همچنين از حديثي استدالل كرده اند كه امام احمد در مسند با سند جيد از ابن عباس 
روايت كرده است: كه ابا ركانه همسرش را سه طالق داد و سپس ناراحت و غمگين 

و گفت: يك طالق به شد؛ آنگاه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم همسرش را به او بازگرداند 
 د.آي ميشمار 
كي ي كلمهاين حديث سابق را بر اين حمل كرده اند كه دادن سه طالق با يك  ها آن

نظر ابن عباس ، تا بين اين دو حديث و آيه كريمه ي مذكور جمع شود، دآي ميبه شمار 
 در روايت صحيحي كه از او نقل شده همين است و در روايتي ديگر از او نقل شده كه
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و زبير بن عوام رضي  قول اكثريت را پذيرفته است و از علي و عبدالرحمن ابن عوف
دند. از كر ميسه طالق با يك كلمه را يك طالق حساب  ها آناهللا عنهم روايت شده كه 

تابعين محمد بن اسحاق صاحب سيرت و گروهي از علماي متقدمين و متأخرين بر 
يميه و شاگردش ابن قيم رحمة اهللا عليهما همين همين عقيده هستند. شيخ االسالم ابن ت

ود و براي ش مينصوص عمل  ي همهيم چون به ده ميقول را گفته اند و ما به همين فتوا 
 مسلمين آسانتر و بهتر است. 

اما مسأله دوم: اين كه شوهر به همسرش بگويد: برو پيش خانواده ات. پاسخ اين 
ود و ش ميله طالق باشد يك طالق واقع است: اگر منظور شوهر با گفتن اين جم

اند در زمان عده رجوع كند و اگر عده ي زن تمام شده با نكاح جديد رجوع كند. تو مي
، ردد و زنش همچنان زن اوستگ مياما اگر منظورش طالق نباشد چيزي بر او واقع ن

يه طالق ند و با كلمات كناآي ميچون اين جمله و امثال آن از كنايات طالق به شمار 
ود؛ مگر آنكه نيت فرد همين باشد؛ چون كعب بن مالك انصاري وقتي ش ميواقع ن

به خانواده ات بپيوند)؛ اما ( دستور داده شد كه از زنش كناره گيري كند به زنش گفت:
است تا زنش پيش خانواده خو ميچون منظور او طالق نبود و بلكه او ، طالق واقع نشد

د؛ چون او به ده مي تعالي در مورد او و دو همراهش دستور اش بماند تا زماني كه اهللا
(كه داستانش در كتابهاي سيرت معروف است.، غزوه ي تبوك نرفته بود

1409F

1( 

﴿ همچنين در تفسير           ﴾ :داستان كعب و  ]۱۱۸[التوبة

 همراهانش ذكر شده است.
ه من و شما و ساير برادرانمان بينش و آگاهي در دين و اهم كه بخو مياز اهللا تعالي 

 پايداري بر آن را عطا نمايد و از فتنه هاي گمراه كننده ما را در امان بدارد.
 اهللا و بركاته. رحمهبي گمان او شنوا و نزديك است. والسالم عليكم و 

 ]21/379[ مجموع فتاواي ومقاالت متنوعة -شيخ ابن باز
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 ود؟ش ميطالق واقع ، قلبي و اراده ] آيا با نيت130[

جواني بيست ساله هستم و بحمد اهللا ازدواج كرده ام؛ اما با خودم در دلم به  س:
 لطفاً در اين مورد راهنمايي بفرماييد.، رم بدون آن كه به زبان بياورمخو ميطالق سوگند 

د فقط يك وسوسه قلبي است و به زبان آي مياگر آنچه براي شما پيش  ج:
و اشكالي ندارد تا وقتي كه به زبان ، اين از جمله وسوسه هاي شيطاني است، يدآور مين

چنان كه ، ودش ميزن شما طالق ن، نگويي يا عمالً طالق را انجام ندهي. مثل: نوشتن آن

ه پيامبر صلَّىاز  ـهَ إِنَّ [ علَيه وآله وسلَّم روايت است كه فرمود: اللـَّ زَ  اللَّ اوَ َ ا جتَ تِي مَ نْ أُمَّ عَ

لَّمْ  تَكَ لْ أَوْ تَ مَ عْ ْ تَ ا ملَ ا مَ هَ سَ نْفُ ثَتْ بِهِ أَ دَّ  ]حَ

د در گذشته است؛ مگر آن كه آن آي مياهللا تعالي از امت من در مورد آنچه به دلش (
(را انجام دهد و يا به زبان بياورد).

1410F

1(  
ر مسنون را نصيحت من به شما اين است كه قرآن را به كثرت تالوت كنيد و اذكا

زياد ورد كنيد و از شيطان به اهللا تعالي پناه ببريد و از اهللا تعالي بخواهيد تا وسوسه هاي 
و ، د از آن دوري كنآي ميشيطان را از شما دور نمايد. هرگاه اين حالت براي شما پيش 

 خودت را به چيزهايي مشغول كن كه براي دين و دنياي شما سودمند است.
  موصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسل، وبا هللا التوفيق

 )20/213( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] حكم بيرون رفتن يا بيرون كردن زني كه طالق رجعي داده شده از خانه131[

ود تا مدت زمان معيني در خانه ي شوهرش باقي ش ميزني كه طالق داده  س:
تا مدتي كه براي او  ماند ميده شده در خانه ي شوهر چگونه زني كه طالق دا، ماند مي

 انند بمانند؟تو مياو و شوهرش در يك خانه ، معين شده تمام شود؟ چگونه بعد از طالق
مثل اين كه بعد از آميزش و دخول او را ، اگر شوهر زنش را طالق رجعي بدهد ج:

او بدهد. اين زن فقط يك طالق بدهد. اين طالق را بدون گرفتن عوض از همسرش به 

                                                            
  127ومسلم  6664،5269،2528بخاري  -1



   

 1907 باب چهاردهم: [نكاح]
 

بايد در خانه شوهرش و نزد شوهرش بماند. تا وقتي كه عده اش تمام نشده بيرون 
كردن او از خانه حرام است؛ مگر آنكه مرتكب كار زشت آشكاري شده باشد. چون اين 

اند در ايام عدت با شاهد تو ميزن در حكم زني است كه طالق داده نشده و شوهر 
و رجوع به ، حتي اگر زن راضي به رجوع نباشد، او رجوع كند گرفتن دو مرد عادل به

 زن نيازي به نكاح و مهريه جديدي يا به رضايت زن ندارد.
، داد. مثل اين كه قبل از همبستر شدن با همسرش» طالق باين«اما اگر كسي زنش را  

ر در اين صورت زن نسبت به شوه، او را طالق داد يا در عوض چيزي او را طالق داد
بيگانه است و برايش حالل نيست؛ مگر آن كه مجدداً با مهريه ي جديد و با رضايت 

و جايز نيست كه مرد ، و در اين صورت رجوع كافي نيست، او را عقد كند، خود همسر
 و مرد نسبت به او بيگانه است.، با او تنها بماند

  موصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسل، وبا هللا التوفيق
 )20/62( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] از احكام طالق رجعي132[

اهم ادبش كنم و او را يك طالق بدهم و نزد خو مي، زنم اخالقش بسار بد است س:
خانواده اش بفرستم و سپس قبل از تمام شدن عدت با گرفتن دو گواه به او رجوع كنم 

م فقط اين است كه او را ادب كنم. آيا اين روش و اين را در ورقه اي ثبت نمايم. منظور
 درست است يا خير؟ لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

سنت اين است كه يك طالق بدهد ، اهد همسرش را طالق دهدخو ميكسي كه  ج:
و بعداً اگر ، و زن از او حجاب نكند، و زن را در خانه اش بگذارد؛ اما به او دست نزند

اگر عده تمام شد و همسر به زنش رجوع نكرد؛ ، رجوع كند خواست در زمان عده به او
 اند با شوهر ديگري ازدواج كند.تو مي زن

، اما اين كه به خاطر تأديب يك طالق داده شود و نزد خانواده اش فرستاده شود
و بايد ، اما بايد قبل از تمام شدن عده با گواه گرفتن دو نفر به او رجوع شود، جايز است
 د تا ازدواج نكند.كن ميشدن عده به او خبر داده شود كه شوهر به او رجوع  قبل از تمام



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1908 
  

و بهتر ، اشكالي ندارد تا اندكي پيش از تمام شدن عده رجوع را به تأ خير بياندازد
   اين است كه رجوع را در ورقه اي بنويسد و از دو شاهد امضا بگيرد.

  م.واهللا اعلم. وصلي اهللا علي محمد وآله وصحبه وسل
 النخبة من الفتاو ي النسائية -شيخ ابن جبرين
 )جمع: عبد اهللا الحوطي100( ص

 ود ش مي] كيفيت حاالت خشم و ناراحتي كه به سبب آن طالق واقع ن133[

(مردي سوگند خورده كه زنش به خانه ي پدرش به قصد فرار س:
1411F

نرود؛ مگر با  )1
 برود طالق است.  اجازه او و اگر بدون اجازه او

مذكور به خانه پدرش رفته و وقتي شوهرش از پرسيده كه چرا رفته اي در پاسخ  زن
گفته است به قصد ديدار رفته ام و سوگند خورده است كه منظورش از رفتن همين بوده 

 اما شوهر آن را يك طالق به شمار آورده و به فقها مراجعه كرده است.، است
وند و شوهر يك طالق ش مييگر درگير تقريباً بعد از پنج ماه زن و شوهر با يكد 

و تقريباً بعد از يك سال ، دكن ميوسپس بار دوم زير نظر يكي از فقها رجوع ، صريح
نزد خانواده ات برو تو طالق ( ويد:گ ميد و ده ميشوهر مذكور زنش را اين گونه طالق 

 .)هستي
، هميده امف ميوقتي از او پرسيده اند گفته است: من درحالت خشم بوده ام و ن 

دارويي به ، ويد: به سفر رفته ام و در اثناي سفر يكي از مسافرانگ ميعلتش آن بوده كه 
، ويمگ مينستم كه چه دا ميو به خاطر اثرات اين دارو ن، من داد كه در سفر خواب نروم

 لطفاً پاسخ دهيد. اهللا تعالي به شما پاداش فراوان بدهد. ، ردخو ميو شوهر سوگند 
بلكه طالق ، ع شدن دو طالق پيش از طالق اخير شك و ترديدي نيستدر واق ج:

 سوم جاي اشكال است. علما در چنين موردي دو قول دارند: 

                                                            
بوده است؛ اما بـا لفـظ فـرار جابجـا شـده       ةمتن سؤال اين گونه است. احتمال دارد كه در اصل لفظ قراء -1

 است.



   

 1909 باب چهاردهم: [نكاح]
 

طالق واقع ، اگرخشم شديد باشد و اسباب آن واضح و مشخص باشند  -1
 ود. ش مين

از بين نبرده باشد و او بر اثر خشم مثل  اگر خشم و ناراحتي شعور ودرك او را -2
د و تنها كن ميبداند چه كار  انساناما خشمي كه ، ودش مينه ها نباشد طالق واقع ديوا

 ود.ش ميخشمگين شدن نزد همه از وقوع طالق مانع ن

 بنابراين خشمگين شدن سه حالت دارد: 

ود؛ و اين زماني است كه خشم به ش ميحالتي كه به اجماع در آن طالق واقع -1
 صورت عادي باشد و شديد نباشد.

وآن حالتي است كه خشم چنان ، ودش ميحالتي كه به اجماع در آن طالق واقع ن-2
رد و فرد در آن حالت از زمره ي ديوانگان قرار ب ميشديد است كه درك فرد را از بين 

 يرد.گ مي
حالتي كه در ميان اين دو حالت قرار دارد كه مورد اختالف است و قول راجح -3

، ودش ميچون فردي كه به شدت خشمگين ، دوش ميهمين است كه طالق واقع ن
د تا كن مياند خودش را كنترل كند و طالق ندهد؛ چون شدت خشم او را ناچار تو مين

طالق دهد. اين به مانند كسي است كه به زور از او ، براي خاموش كردن آتش خشم
 ود.ش مي طالق گرفته

االسالم ابن  آن جمله شيخ اين حالتهاي سه گانه را جمعي از علما ذكر كرده اند. از 
بين دو حالت ديگر قرار دارد  و در حالتي كه، رحمه اهللا)( تيميه و شاگردش ابن قيم
ود و اين فرد مانند كسي است كه به اجبار و اكراه طالق ش ميگفته اند كه طالق واقع ن

قع ود و يا مانند كسي است كه عقلش را از دست داده است بنابراين طالق واش ميگرفته 
(د.شو مين

1412F

1(  
 )21/372( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة –شيخ ابن باز 
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 ]خلع و جواز آن در زمان دوست نداشتن شوهر134[

ويد كه شوهرش از نظر گ ميو اين زن ن، دآي ميزني از شوهرش خوشش ن س:
ه و اين زن تمام مهريه اي كه شوهرش به او داده به داده را ب، ديانت يا اخالق عيبي دارد

خاطر خواه  هرچندود ش ميرداند؛ آيا اين شوهر براي دادن طالق اجبار گ ميشوهر باز 
 زنش هست و حال كه آن زن به شدت از او متنفر است؟

اگر زن شوهرش را دوست نداشته باشد و از او متنفر باشد و بترسد كه نتواند  ج:
ايز مشروع قرار داده در اين صورت اهللا تعالي خلع را ج، قوانين الهي را رعايت كند

است؛ به اين صورت كه زن مهريه اي را كه شوهرش به او داده به شوهر باز گرداند و 
 يضاز شوهرش جدا شود؛ چنان كه در حديث ثابت بن قيس ره آمده است كه  عنْه اللـَّ

ه پيامبر صلَّىزنش نزد  ا ثابت بن قيس علَيه وآله وسلَّم آمد و گفت: اي رسول خد اللـَّ
 يضره اما مشكل فقط اين است كه من از ، عنْه از نظر ديانت و اخالق عيبي ندارد اللـَّ

 أَتَرُدينَ«:علَيه وآله وسلَّم فرمود: اللَّـه پيامبر صلَّىناسپاسي شوهر و كفران مي ترسم آنگاه 
هلَيع يقَتَهدردانيگ مي بازآيا باغي كه او به تو داده « »؟ح« 

ه پيامبر صلَّىو ، و باغ را به ثابت باز پس داد، گفت: بله علَيه وآله وسلَّم به ثابت  اللـَّ
 يضبن قيس ره  عنْه فرمان داد كه از او جدا شود. بخاري. اللـَّ

 ها آنو اگر زن و شوهر اختالف كردند به حاكم و قاضي شرعي مراجعه كنند تا ميان 
 صله نمايد.في

  موصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسل، وبا هللا التوفيق
 .19/411فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا 

 عده اش فقط يك حيض است، ] زني كه خلع كرد135[

مردي بيست سال در سفر بوده و نزد همسرش نبوده است و بعد از اين مدت او  س:
اهد ازدواج كند آيا با اين كه بيست خو ميه است. اين زن طالق داد، را به صورت خلع

سال شوهرش نزد او نيامده و با او همبستر نشده است بايد عده بگذراند؟ و يا عده براي 
 آن است كه زن حامله است يا نه يا براي امري ديگر؟
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، وييد شكي نيست كه گذراندن عده بر او الزم استگ مياگر آنگونه باشد كه شما  ج:
چون بعد از طالق گذراندن عده الزم است؛ اگر چه شوهر مدت طوالني غايب بوده 

﴿: رمايدف ميچون اهللا تعالي ، باشد              ﴾ :البقرة]

۲۲۸[  
پاك  و يا سه بار( بعد از طالق)به مدت سه بار عادت ماهيانه( و زنان مطلّقه بايد«

 .»شدن از حيض) انتظار بكشند
(اما حكمت در مورد آن: عالمه ابن قيم در اعالم الموقعين 

1413F

بحث ارزشمندي در  )1
ويد: حكمت از گذراندن عده و منظور از آن تنها پاك گ ميو ، اين موضوع نوشته است

بنابراين زني كه شوهرش وفات مي ، بودن رحم نيست؛ بلكه فلسفه هاي ديگري نيز دارد
حتي اگر از ، گذراندن عده بر او الزم است، يابد بدون اين كه با او همبستر شده باشد

 نظر سنّ و سال كوچك باشد كه از نظر سنّي در شرايطي نباشد كه حامله گردد.
باز هم بايد عده اش را بگذراند؛ ، همچنين پيرزني كه اميد حاملگي اش نمي رود 

، متهاي ديگري عالوه از مشخص شدن حاملگيحك، ود كه عدهش ميبنابراين معلوم 
 دارد.
در عوض طالق خود به شوهرش پول يا مالي ، وييدگ مياما اگر اين زني كه شما  

ه پيامبر صلَّىاز ، پرداخته است و اين زن خلع كرده است علَيه وآله وسلَّم احاديثي  اللـَّ
گذراندن يك بار ، دكن ميني كه خلع د كه عده ي زآي ميروايت است كه از آن چنين بر 

هحيض) است. عثمان بن عفان رضي ( عادت ماهيانه عنْه وگروهي از سلف و خلف  اللـَّ
رحمهما اهللا) نيز ( به اين فتوا داده اند. شيخ االسالم ابن تيميه و شاگردش علّامه ابن قيم

به خصوص اگر بيم آن  ،همين فتوا را داده اند. ان شاء اهللا همين درست و صحيح است
باشد كه اگر زن تا سه بار عادت ماهيانه را بگذراند كفو خويش و شوهر جديدي را كه 

 د و نياز باشد كه هر چه زودتر ازدواج كند. ده ميبه خواستگاريش آمده از دست 

                                                            
1- 2/89-92. 



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1912 
  

اهم ما و شما و همه برادران را آگاهي ديني و ثبات بر دين عطا خو مياز اهللا تعالي 
 نمايد.

 اهللا وبركاته. رحمهيگمان او بخشنده و بزرگوار است. و السالم عليكم و ب
  22/174مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة  -شيخ ابن باز

 ] حكم خلع كردن با بيش از مهريه136[

سعودي) به عنوان مهريه به ( مردي با زني ازدواج كرده است و هفت هزار ريال س:
رد كه دوست ندارد همسر اين مرد دا مياظهار  ي زنو بعد از مدت، آن زن پرداخت نموده

اهد كه همان مهريه اي را كه به زن خو ميباشد. پسر عموي زن نزد مرد آمده و از او 
سه هزار ريال ديگر ، ويد: اضافه بر آنگ مياما شوهر ، داده پس بگيرد و خلع كند

 ايز است؟اكنون اين مرد مي پرسد آيا گرفتن اين مقدار اضافه ج، اهمخو مي
، از نظر ما اگر شوهر بيشتر از مبلغي كه به عنوان مهريه داده است بخواهد ج:

اهد از شوهرش جدا خو ميود كه زن ش ميچون در سؤال چنين مشخص ، اشكالي ندارد
 د. بنابراين گرفتن مبلغ اضافي جايز است.پسند ميشود و شوهر را ن

  مله وصحبه وسلوصلي اهللا علي نبينا محمد وآ، وباهللا التوفيق
  19/408فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا 

 ] ايالء و حكم آن137[

سوگند بخورد كه در هيچ شرايطي با زنش همبستر  انسانآيا جايز است كه  س:
.. آيا جايز است .نشود؟ اگر كسي اين گونه سوگند بخورد و بعد با زنش همخوابي كند

 يا نه؟
اما اگر چنين ، دكن ميي قسم بخورد كه با زنش همخوابي نجايز نيست كه مسلمان ج:

اگر رجوع كرد و با همسرش ، ودش ميچهار ماه براي او در نظر گرفته ، ردخو ميقس
را از  ها آنحكم شرعي ، اگر از رجوع امتناع ورزيد، رجوع كرده است، آميزش نمود

 يكديگر جدا مي نمايد.



   

 1913 باب چهاردهم: [نكاح]
 

﴿ رمايد:ف مي چنانچه اهللا تعالي                      

                      ﴾:۲۲۶[البقرة–

۲۲۷[
ه با ايشان ند ككن مييعني سوگند ياد ( كساني كه زنان خويش را ايالء مي نمايند«

خداوند بسي ، آميزش جنسي ننمايند) چهارماه انتظار بكشند. اگر بازگشت كردند
 .»آمرزنده و مهربان است

  موصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسل، وباهللا التوفيق
  20/260فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا 

 ] كيفيت ظهار و حكم آن138[

و زنش در خانه اش با پدر و ، هر ديگر سفر كرده استمردي از شهري به ش س:
و در ايام سفر به او خبر رسيده است كه همسرش از خانه اش ، مادرش گذاشته است

وقتي اين خبر به شوهر رسيد گفت: او بر من ، بيرون آمده و به منزل پدرش رفته است
، او رسيدهسپس مشخص شد كه خبري كه به ، حرام است كه مادرم بر من حرام است

 .. حكم چيست؟.راست بوده است
همسرم بر من ( و گفته اي اي كردهاگر اصل ماجرا آن طور است كه شما ذكر  ج:

حرام است همانطور كه مادرم حرام است) و شما به خاطر اين كه همسرت از خانه 
شما ظهار ، بيرون رفته چنين گفته اي و خبر بيرون رفتن او هم راست بوده است

 و ظهار حرام است و بايد توبه كني.، داي كرده

﴿ رمايد:ف ميچون اهللا تعالي                      

                        ﴾ :ادله۲[ا[ 

ويند تو نسبت به من به منزله گ ميو( ندكن ميكساني از شما كه با زنان شان ظهار «
و بلكه مادرانشان تنها زناني هستند كه ايشان را ، ردندگ ميمادرم هستي) آنان مادرانشان ن

 .»گويند مى دروغ و زشت سخن آنان و زائيده اند.



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1914 
  

ي شما خواستي نزد زنت ويند و وقتگ ميچنين كساني سخن ناهنجار و دروغي را 
چون برده اي نداري كه آزاد ، بايد قبل از آميزش جنسي دو ماه روزي بگيري، بروي
شما بايد قبل از مقاربت و آميزش جنسي با همسرت ، و اگر نتوانستي روزه بگيري، كني

 به شصت مستمند غذا بدهي.
  موصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسل، وباهللا التوفيق

  267، 20/266اواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا فت

 دكن ميواجب است قطع ن ها آن] روزه ي كفاره ي ظهار روزهايي كه افطار در 139[

در اثناء روزه ، شخصي كه بايد براي كفاره ي ظهار دو ماه پي در پي روزه بگيرد س:
آيا در اين ، يردگ ميار روز عيد قربان و روزهاي سه گانه ي تشريق قر، ي كفاره ي ظهار

 روزها روزه بگيرد و كفاره را كامل كند يا در اين روز ها روزه نگيرد؟
تشريق در پي  روز هايي كه در آن روزه نگرفتن واجب است مثل: روز عيد و ايام ج:

د؛ چون اين روزه نگرفتن امري است كه كن ميدر پي بودن روزه ي كفار خللي وارد ن
وقتي روزهايي كه روزه نگرفتن در آن واجب است تمام ، ه استشريعت به آن امر كرد

 د تا دو ماه را كامل كند. ده ميشدند او روزه ي كفاره اش را ادامه 
  موصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسل، وباهللا التوفيق

  20/317فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا 

 يك از آن ] عده هاي شرعي و اندازه ي هر140[

 مقدار عده هاي افراد ذيل چقدر است: س:
 زني كه در ايام نفاس است -دختر خرد سال -3حائض-2مطلّقه  -1

عادت ماهيانه ي ، زني كه به علت پيري -7زني كه خون استحاضه دارد -6 حامله -5
 او قطع است؟

 شش نوع هستند:، ذرانندگ ميزنهايي كه عده  ج:



   

 1915 باب چهاردهم: [نكاح]
 

وضع حمل است. ، در صورت وفات شوهر يا طالق نوع اول: زن حامله كه عده اش

﴿ رماييد:ف ميچنانكه اهللا تعالي                   ﴾ :۴[الطالق[ 

  »و عده ي زنان باردار اين است كه وضع حمل كنند«
اين است  عده ي اين زنان، نوع دوم: زني كه شوهرش وفات كرده و او حامله نيست

 چهار ماه و ده روز عده بگذرانند.، كه از وقتي كه شوهرانشان وفات مي يابند

﴿: رمايدف مي تعالىاهللا                     

    ﴾ :۲۳۴[البقرة[ 

ذارند آن زنان بايد چهار ماه و ده روز گ ميرند و زناني و كساني از شما كه مي مي«
 »عده بگذرانند

اين زن اگر طالق داده شود يا نكاحش فسخ ، نوع سوم: زني كه عادت ماهيانه دارد
گردد بايد بعد از طالق سه بار عادت ماهيانه و يا سه بار پاك شدن از حيض انتظار 

 بكشد.

﴿              ﴾ :۲۲۸[البقرة[ 

و يا سه بار پاك شدن از ( بعد از طالق) سه بار عادت ماهيانه( زنان مطلقه بايد«
 .»حيض) انتظار بكشند

عده ، نوع چهارم: زني كه به علت كمي سن و يا به سبب پيري عادت ماهيانه ندارد
 ي چنين زني سه ماه است. 

﴿ رمايد:ف مي تعالىچون اهللا                 

             ﴾ :۴[الطالق[ 

و همچنين زناني كه هنوز عادت ماهيانه نديده ، زناني كه نااميد از عادت ماهيانه اند«
 .»بدانيد كه عده ي آنان سه ماه است، متردديد )عده ي ايشان حكم ي بارهدر( اگر، اند



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1916 
  

ند. عده ي چنين دا مينوع پنجم: زني كه عادت ماهيانه اش بند آمده و او دليلش را ن
هرضي ويد: اين قضاوت عمرگ ميزني يك سال است؛ چون امام شافعي  بين  عنْه اللـَّ
 يم كسي به آن اعتراض ندارد.ندا ميمهاجرين و انصار است. تا جايي كه ما 

عده ي چنين زني اين است كه بعد از ، نوع ششم: زني كه شوهرش مفقود است
، يعني چنين زني( چهار ماه و ده روز عده بگذارند.، مدت انتظار كشيدن براي شوهر

اما در ، د و انتظار مي كشدكن ميپس از اينكه مدتها براي پيدا شدن شوهرش جستجو 
در سوگ شوهر مي نشيند و چهار ماه و ده ، د. پس از نااميد شدنشو ميس نهايت مأيو

 راند و از آن پس مي تواند ازدواج كند.) گذ ميروز عده 
  موصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسل، وبا هللا التوفيق

 )404-20/402فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 زنان] حكمت گذراندن عده براي 141[

ذارنند چيست؟ اگر براي گ ميدليل اين كه زنان بعد از وفات شوهرانشان عده  س:
اين است كه مشخص شود زن حامله است يا خير؟ چرا چهار ماه وده روز فرض شده 

 بيرون رفتن از خانه و آراستن خود را ندارد؟، زن حق ازدواج، كه در اين مدت
اند مشخص كند كه زن حامله تو ميت با اين كه علم پزشكي در بيست و چهار ساع

 است يا خير؛ رأي جناب عالي در اين مورد چيست؟
خداوند به خاطر حكمت هاي زيادي گذراندن عده را براي زنان مقرر كرده  ج:
(علّامه ابن قيم رحمة اهللا عليه در كتابش اعالم الموقعين، است

1414F

به اين حكمت ها اشاره  )1
ويد: مقرر شدن عده چند گ ميد. او كن ميينه گفته كفايت كرده است و آنچه او در اين زم

 حكمت دارد:
ود كه زن ش ميود و مشخص ش ميرحم پاك ، از آن جمله اين كه با گذراندن عده

و اين گونه گذراندن عده مانع از اختالط نطفه ي دو مرد در رحم يك ، حامله است يا نه

                                                            
 )2/85اعالم الموقعين  ( -1



   

 1917 باب چهاردهم: [نكاح]
 

د و نسبها فاسد آي ميالط پيش اخت، ود كه با اختالط نطفه در نسب افرادش ميزن 
 و فساد نسب چيزي است كه شريعت و حكمت از آن جلو گيري مي نمايد.، وندش مي

از آن جمله يكي اين كه: تقدير و بزرگداشت و اهميت دادن به عقد نكاح و اظهار 
 كرامت براي آن.

 رجوع و بازگشت شوهر به يكي ديگر از حكمتهاي گذراندن عده اين است كه زمان
ود و شايد شوهر پشيمان شود و بر گردد. بنابراين ش ميزني كه طالق داده شده طوالني 

 زماني در نظر گرفته شده كه او بتواند بازگردد. 
از جمله: اداي حق شوهر است و اظهار اينكه فقدان شوهر تأثير دارد كه اين تأثير با 

نشستن براي شوهر را بيش  ود. بنابراين خداوند به سوگش ميعدم خود آرايي زن اظهار 
 ود.ش مياز مدتي قرار داده كه در آن براي پدر و فرزند به سوگ نشسته 

و ، از جمله: احتياط براي اداي حق شوهر و در نظر داشتن مصلحت زن و حق فرزند
 حق است: اداي چهار، اداي حقي كه خداوند واجب كرده است. پس در گذراندن عده

حق فرزند و ثبوت  -3نظر گرفتن مصلحت زن  در -2احتياط در حق شوهر   -1
 حق الهي -4نسبش براي پدر 

 بنابراين شريعت اسالمي مرگ شوهر را به منزله آميزش با همسر قرار داده است
از نظر شرعي مهر كامل به زوجه ، يعني هرگاه شوهر بعد از نكاح و قبل از زفاف بميرد(

تمام عمر و زندگي است. ، را مدت نكاح؛ زي)و زوجه بايد عده بگذراند، يردگ ميتعلق 
دختر زن از شوهر ( وهمچنين موت زوجه بجاي دخول قرار داده شده در تحريم ربيبه

زوجه وفات شد در اين صورت ربيبه ، پس از عقد و قبل از آميزش هرگاهيعني ، ديگر)
عنه  ومذهب زيد بن ثابت رضي اهللا بر زوج حرام ميگردد نزد بعضي از صحابه و تابعين.

(و امام احمد در يكي از دو روايت نيز همين است
1415F

1(. 
                                                            

اذا بانت من نكاحه إال أيموت قبل الد ،وان مل يدخل باملرأة مل حترم عليه بناهتا ىف قول عامة علامء األمصار -1

خول ففيه روايتان احدامها : حترم ابنتها و به قال زيدبن ثابت و هي اختيار ايب بكر، ألن املوت أقيم مقام 

الصداق فيقوم مقامه يف حتريم الربيبة. و الثانية: ال حترم و هو قول عيل و الدخول يف تكميل العدة و 



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1918 
  

تشخيص حاملگي يا عدم حاملگي نيست. بلكه ، پس تنها منظور از گذراندن عده
 اهداف و حكمتهاي ديگري در اين كار وجود دارد.

  موصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسل، وبا هللا التوفيق
 )20/408( و افتافتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي 

 تشخيص حاملگي با روش هاي پزشكي -]142[

 نظر شما در مورد مشخص كردن حاملگي با وسايل جديد پزشكي چيست؟ س:

خداوند مقرراتي را در عبادات و نكاح و معامالت براي بندگان وضع كرده است.  ج:
 ند.دا ميامالً ود كش ميخداوند آنچه را كه در گذشته انجام شده و آنچه را كه در آينده 

در قانون شريعت تشخيص حاملگي را با وسايل پزشكي جديد مقرر  تعالىاهللا  
د. پس كن ميچيزي از مصالح بندگان را فراموش ن، نكرده است. در حالي كه پروردگار

مشخص كردن حاملگي با وسايل پزشكي به جاي گذراندن عده و آنچه در قرآن و سنت 
يعني ما نمي توانيم تشخيص ( ف شده جايز نيست.و كتاب هاي فقه اسالمي تعري

جايگزين گذراندن عده ي شرعي قرار دهيم. ، پزشكان را در مورد حاملگي و يا عدم آن
به اين معني كه نيازي به گذراندن عده ي شرعي نباشد! بلكه حكم شرعي با وجود 

 د.شو ميتشخيص پزشك به قوت خودش باقي است و به آن عمل 
  موصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسل، يقوبا هللا التوف

 )20/487( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ندارد اي عدهزني كه قبل از آميزش جنسي طالق داده شده -]143[

 آيا بايد عده بگذارند؟، زني كه شوهرش قبل از آميزش جنسي او را طالق دهد س:

                                                                                                                                                       
مذهب عامة العلامء، قال ابن املنذر و امجع علامء االمصار ان الرجل اذا تزوج املرأة ثم طلقها او ماتت 

و  قبل الدخول هبا جاز له ان يتزوج ابنتها كذلك قال مالك و الثوري و األوزاعي و الشافعي و امحد

اسحق و ابوثور و من تبعهم الن اهللا تعايل قال و من نساءكم الاليت دخلتم. و هذا نص ال يرتك لقيا س 

 مترجم  نقل عبارت از.طبع دارالفكر ٤٧٣ص ٧ضعيف.املغني والرشح الكبريج 



   

 1919 باب چهاردهم: [نكاح]
 

﴿ رمايد:ف ميخداوند متعال  ج:               

                         ﴾ :۴۹[األحزاب[ 

اي مؤمنان هرگاه شما با زنان مؤمني ازدواج كرديد و سپس قبل از آميزش جنسي با «
 .»بر آنان نيست تا حساب آنان را نگاه داريد اي عدهآنان را طالق داديد براي شما ، اه آن

ويد كه هر كس زنش را قبل از همبستر شدن طالق داد گ ميپس اين به صراحت 
نگاه ، در واقع اگر طالق قبل از دخول شد( .بر آنان ندارد كه زن آن را بگذراند اي عده

 داشتن عده الزم نيست) 
  موصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسل،  التوفيقوبا هللا

 )20/399( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 زني كه هنوز شوهرش با او همبستر نشده اگر شوهر بميرد بايد عده بگذارند-]144[

آيا زن ، مردي زني را عقد كرده و قبل از همبستر شدن با او وفات كرده است س:
 بگذارند؟بايد عده 

خواه شوهرش با او ، زني كه شوهرش وفات كرده است بايد عده بگذارند ج:
 و عده اش چهار ماه و ده روز است، همبستر شده باشد يا همبستر نشده باشد

﴿ رمايد:ف ميچون خداوند به طور عام                 

         ﴾ :۲۳۴[البقرة[ 

ذارند زنانشان بايد چهار ماه و ده روز انتظار گ ميكساني كه مي ميرند و زناني به جا «
 . »بكشند

وخروج از ، وازدواج، خواستگاري، بدين معني كه زن شوهر مرده بايد از آرايش(
 )دوري كند -مگر با بودن عذر شرعي  --منزل 

  موصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسل،  التوفيقوبا هللا
 )20/399( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1920 
  

 ردد و نياز به عده ي ديگري نيستگ ميطالق دوم در اثناي عده واقع  ]145[

د و در اثناي عده براي بار دوم او را طالق ده ميمردي زنش را يك طالق  س:
ود يا بايد عده ي طالق ش ميتمام شدن عده ي طالق اول بر او حرام آيا زن با ، دده مي

 بگذرد؟ اول و دوم هر دو
طالق دوم را بدهد با تمام ، اگر مرد زنش را يك طالق بدهد و در اثناي عده ج:
 ود. ش ميزن بر او حرام ، عده ي اول شدن

  موصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسل، وبا هللا التوفيق
 )20/426( واي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتافتا

 ] بايدها و نبايدها براي زني كه شوهرش وفات يافته و به عده اش نشسته است146[

رفتن ، حرف زدن در تلفن، لطفاً اموري كه در زمان عده از قبيل پوشيدن لباس س:
 .. كه بايد رعايت شوند را بيان كنيد. .و، به ديدار همسايگان

انجام دادن امور ذيل بر او ، دباش ميشوهر مرده كه در حال گذراندن عده زن  ج:
خودآرايي با زدن رنگ و سرمه كشيدن به چشم و هر نوع ، حرام است: آراستن با لباس

 آرايش و زدن خوشبويي به لباس و بدن.
د در خانه ي شوهر بماند. البته شو ميزن شوهر مرده بايد تا وقتي كه عده اش كامل  

ي تواند براي كارها و نيازهايش روزها بيرون برود نه شبها. چنانچه حرف زدن در م
گرفتن ، د برايش جايز است. براي زني كه شوهرش وفات نمودهشو ميتلفن باعث فتنه ن

 اشكالي ندارد.، ناخن و موهاي زايد و به طور كلي نظافت
  ملوصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وس، وبا هللا التوفيق

 ) 20/448( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] عزاداري براي پادشاهان و رهبران 147[

 …احلمد هللا و الصلوة و السالم عيل رسول اهللا و عيل آله و اصحابه و من اهتدي هبداه 

 اما بعد: 



   

 1921 باب چهاردهم: [نكاح]
 

در بسياري از كشورهاي اسالمي مرسوم است كه وقتي فردي از پادشاهان يا رهبران 
ند و پرچم ها را نيمه افراشته كن ميمدت سه روز يا كمتر يا بيشتر اعالم عزا ، ميرد مي

علَيه وآله وسلَّم  اللَّـهند. ترديدي نيست كه اين كار با شريعت محمدي صلَّى ده ميقرار 
و احاديث صحيحي از پيامبرصلَّى ، مخالف است و اختيار شبهات با دشمنان اسالم است

د و از آن كن ميعلَيه وآله وسلَّم روايت شده كه از عزاداري و به سوگ نشستن نهي  ـهاللَّ
، رد و فقط زن مي تواند براي شوهرش چهار ماه و ده روز به سوگ بنشينددا ميبر حذر 

چنان كه پيامبر به زن اجازه داده كه براي خويشاوندش سه روز يا كمتر از آن به سوگ 
و شريعت ، عالوه از اين ديگر عزاداري ها از نظر شرعي ممنوع هستنداما ، بنشيند

 عزاداري براي پادشاه يا رهبر يا كساني ديگر را اجازه نداده است. 
هدر زمان پيامبرصلَّى  علَيه وآله وسلَّم پسرش ابراهيم و سه دخترش و افراد  اللـَّ

هى برجسته و مهمي وفات يافتند؛ اما پيامبرصلَّ عزاداري  ها آنعلَيه وآله وسلَّم براي  اللـَّ
زيد ابن حارثه و جعفرابن ابي طالب و عبداهللا ، نكرد. در زمان او فرماندهان لشكر موته

 يضبن رواحه ره هاما پيامبرصلَّى ، عنْهم كشته شدند اللـَّ  ها آنعلَيه وآله وسلَّم براي  اللـَّ
هنكرد. پيامبرصلَّى اعالم عزا  و برترين  انسانعلَيه وآله وسلَّم كه شريف ترين  اللـَّ

و وفات او بزرگترين مصيبت بود اما صحابه ، يت بود وفات يافتانسانپيامبران و سردار 
 براي او عزاداري نكردند. 

 ها نانساعمر و عثمان و علي كه بعد از پيامبران و بعد از ابوبكر صديق برترين 
 عزاداري نكردند. ها آنهستند كشته شدند؛ اما صحابه براي 

، آمدند ها آنهمچنين ائمه و پيشوايان اسالم و علماي تابعين و كساني كه بعد از  
عمر ، علي بن حسين زين العابدين و فرزندش محمد بن علي، همچون: سعيد بن مسيب

د و ابويوسف و امام مالك بن و شاگردانش محم، امام ابوحنيفه، زهري، بن عبدالعزيز
اسحاق بن راهويه و ديگر ائمه ، امام احمد بن حنبل، امام شافعي، ثوري، انس و اوزاعي

 عزاداري نكردند.  ها آنعلم و هدايت وفات يافتند اما مسلمين براي 



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1922 
  

و خير تمام در ، رفتگ مياگر عزاداري خيري بود سلف صالح از ما به آن پيشي 
هو شرّ همه در مخالفت آنان است. سنت پيامبرصلَّى ست ها آنپيروي از  علَيه وآله  اللـَّ

ده اند يعني عزاداري نكردن جز دا ميوسلَّم بر اين داللت دارد كه آنچه سلف انجام 
 عزاداري زنان براي شوهرانشان حق و درست است. 

ند كاري كن ميداري ند و براي پادشاهان و رهبران عزا ده ميآنچه امروز مردم انجام 
ي زيادي دارد ومصالح و منافع تعطيل ها آناست مخالف شريعت و اضافه بر آن زي

 ند و تشبه با دشمنان اسالم است.شو مي
بنابراين بايد رهبران مسلمين و سرانشان اين عزاداري را ترك گويند و در راه سلف 

بايد مردم را متوجه نمايند و  صالح يعني صحابه و تابعين و پيروانشان گام بردارند. علما
 وظيفه خير خواهي و همكاري در راستاي نيكي و پرهيزگاري را انجام دهند. 

از آنجا كه خدا خيرخواهي براي خدا و كتابش و رسولش و ائمه مسلمين و عموم  
.. بر آن شدم تا اين مختصر را بنويسم. از خداوند .مسلمين را واجب كرده است

است توفيق  تعالىسلمين و عموم مردم مسلمان را به آنچه رضاي او رهبران م اهمخو مي
دهد و آنان را به تممسك به شريعت الهي و پرهيز از آنچه مخالف شريعت است توفيق 

و ، شنواي داناست تعالىبيگمان او  .و دلها و اعمال ما را اصالح گرداند، عنايت نمايد
 د. كن ميزود اجابت 

 ينا محمد و آله و صحبه و صلي اهللا وسلم علي نب
 )22/229( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة –شيخ ابن باز 

 ] اگر شوهر مسيحي مسلمان شود حكم چيست؟148[

ند آي ميوقتي مرد مسيحي بخواهد مسلمان شود اموري كه به دنبال اسالم او  س:
را .. و آيا بايد خودش .چيست؟ مثل اينكه زنش مسيحي است و تعدادي فرزند دارد

.. و بايد نخست چه چيزهاي .ختنه نمايد؟ با اينكه عمرش از سي پنج سال گذشته است
 به او ياد داده شود؟ 



   

 1923 باب چهاردهم: [نكاح]
 

اوالً بايد شهادتين به او ياد داده شوند و معناي آن به او تفهيم گردد و برايش بيان  ج:
و اركان شش گانه ايمان ، اشدب ميشود كه عيسي عليه السالم بنده خدا و پيامبرش 

چنان كه در ، برايش توضيح داده شوند بقيه اركان پنجگانه اسالم براي او بيان شوند
(حديث عمر آمده كه جبرئيل عليه السالم از پيامبر

1416F

و در حديث ابن عباس و  ،پرسيد )1
(در حديث فرستادن معاذ بن عين

1417F

 اين اركان بيان شده اند.  )2
عقد قبلي زن و  براساس ها نآدوم اينكه مرد مسيحي به همراه زنش مسلمان شود 

و همچنين اگر يكي پس از ديگري مسلمان شوند همچنان بر عقد سابق ، شوهر هستند
مسلمان شود و زن مسلمان نشود اگر زن يهودي يا ، باقي مي مانند. همچنين اگر شوهر

مسيحي پاكدامني هست بر عقد سابق باقي مي مانند و زن و شوهر هستند. چون اهللا 

﴿ :رمايدف مي تعالى                     

                           

   ﴾ :۵[املائدة[ 

روز براي شما همه چيز پاكيزه و حالل گرديد و خوراك اهل كتاب براي شما ام«
ازدواج) با زنان پاكدامن اهل ( و، حالل است و خوراك شما براي آنان حالل است

  .»كتاب حالل است
سوم اينكه آن دسته از فرزندانشان كه هنوز به سن بلوغ نرسيده اند مسلمان شمرده 

 شايد بپذيرد. ، ودش ميبلوغ رسيده به اسالم دعوت داده وند و هر كدام كه به ش مي
چهارم ختنه كردن از سنت هاي فطري است كه خداوند برايي مسلمين مقرر كرده 

بهتر است در اين ، پس خودش را ختنه كند؛ مگر آنكه خطري برايش داشته باشد، است
 . مورد با او سخن گفته نشود مگر بعد از آنكه در اسالم استوار باشد

  موصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسل، وبا هللا التوفيق

                                                            
 )8-1مسلم  ( -1
 )19) و مسلم (1395بخاري  ( -2



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1924 
  

 ) 22 -19/21( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] اگر زن مسيحي مسلمان شود حكم چيست؟149[

اگر زن مسيحي كه شوهرش مسيحي است مسلمان شود حكمش چيست؟ و او  س:
حكم شريعت در اين مورد ، ج نمايداهد با مرد مسلماني ازدواخو ميبعد ازاسلم 

 چيست؟ 
از  ها آناگر زن مرد كافري مسلمان شود آن زن براي آن مرد حرام است و  ج:

و زن براي ازدواج دوم بايد در نظر داشته باشد كه عده اش ، وندش مييكديگر جدا كرده 
، دونش ميتمام شده باشد و اگر عده اش تمام شد و شوهرش مسلمان شد از هم جدا 

﴿ رمايد:ف مي تعالىچون اهللا                       

          ﴾ :۱۰[املمتحنه[  

اگر دانستيد كه آن زنان مومن هستند آنان را به كفار باز نگردانيد نه آن زنان براي «
 .»ن حاللند و نه آن مردان براي آن زنها حاللنداين مردا

ود؛ ش مياگر شوهرش قبل از تمام شدن عده اش مسلمان شد زنش به او باز گردانده 
ه پيامبر صلَّىچون  علَيه وآله وسلَّم زنان مهاجر را وقتي كه مسلمان شدند و هنوز  اللـَّ

اگر بعد از تمام شدن عده مسلمان شد  .عده شان تمام نشده بود به شوهرانشان برگرداند
 بايد با عقد جديدي همسرش را برگرداند. 
  موصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسل، وبا هللا التوفيق

 )19/20( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا



 

 

 

 

 

 :فصل چهارم
 نسب و رضاع



 

 ده به پدرش ] صحت انتساب كسي كه بعد از شش ماه به دنيا آم150[

.. .اگر مردي ازدواج كرد و بعد از گذشت فقط شش ماه زن فرزندي به دنيا آورد س:
اشد يا نه؟ و همچنين زن از ب ميآيا اين فرزند حقيقتاً فرزند پدرش ، حكم اسالم چيست

 اشد يا نه؟ ب ميفرزند پدرش ، .. آيا اين فرزند.بهترين راستگويان است
اين فرزند مال ، زن فرزندي به دنيا آورد، عد از ازدواجب، اگر شش ماه يا بيشتر ج:

 رمايد:ف ميشوهر است؛ چون كمترين مدت حاملگي شش ماه است؛ چنان كه اهللا تعالي 

﴿           ﴾ :و مدت حاملگي و شير خواري آن سي « ]۱۵[األحقاف

 .»ماه است

﴿ رمايد:ف ميو در جايي ديگر        ﴾ پايان دوران شير « ]۱۴[لقمان

 .»خوارگي او دو سال است
پس وقتي براي دوران شير خوارگي دو سال در نظر گرفته شود از سي ماه شش ماه 

 ود. ش ميكه اين شش ماه براي دوران بارداري در نظر گرفته  ماند ميباقي 
  ممد وآله وصحبه وسلوصلي اهللا علي نبينا مح، وبا هللا التوفيق

 )20/235( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ود ش ميفرزند به مادرش نسبت داده ، ] بعد از لعان151[

(حكم فرزندي كه پدر و مادرش لعان س:
1418F

كرده باشند چيست؟ آيا او حرامزاده  )1
 است يا حالل زاده؟ 

ود و به پدر تعلق ش مي وقتي لعان شرعي انجام شود فرزند به مادرش ملحق ج:
هچنان كه در حديث صحيح از پيامبر صلَّى ، ردب ميو از پدرش ارث ن گيرد نمي علَيه  اللـَّ

 وآله وسلَّم ثابت است. 
  موصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسل، وبا هللا التوفيق

                                                            
فقه اسالمي است. عالقه مندان مي تواننـد بـه تفاسـير     در» لعان«سوره نور مربوط به موضوع  9تا  6آيات  -1

 مراجعه نمايند. [مترجم]



   

 1927 باب چهاردهم: [نكاح]
 

 )20/340( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 اند مشروع هستند؟خو ميفرزندان زني كه نماز ن] آيا 152[

شنيدم كه فرزندان زني ، ودش ميمكه ي مكرمه پخش  از راديو نداي اسالم كه از س:
در مورد آن فرزندانم كه زنم پيش از آنكه نماز ، اند حرام زاده هستندخو ميكه نماز ن

 زنا زاده هستند؟  ها آنبخواند به دنيا آورده چكار كنم آيا 
فرزندان ، فرزندانت كه زنت قبل از توبه كردن از بي نمازي به دنيا آورده است ج:

ند چون همسرت در عقد نكاح شما بوده است. بنابراين فرزندان آي ميشما به حساب 
 اشند. ب ميشما حرام زاده نيستند؛ بلكه حالل زاده 

  موصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسل، وبا هللا التوفيق
 )20/340( اي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتافتاو

ود و بر چه اساسي تابع مادرش به حساب ش مي] بر چه اساسي فرزند تابع پدرش 153[
 د؟آي مي

تابع پدرش است و در آزاد بودن يا برده بودن تابع ، ويند: فرزند در نسبگ مي س:

تأليف شيخ عبد العزيز الباحث في احكام التوراث)  ةعد( اشد. من در كتابب ميمادرش 

بن ناصر الرشيد ديدم كه نوشته بود: در موضوع دين فرزند كه او را مسلمان بناميم و 
هر مورد از انتساب فرزند به پدر و مادر كه ، والء)( همچنين آزادي فرزند از بردگي

اين بيانگر آن است كه  ود.ش ميفرزند به همان طرف منسوب ، بيشتر به نفع فرزند باشد
ود؛ ش ميتابع پدرش ، ر فرزند قبل از رسيدن به سن تكليف و فرض شدن نماز بميرداگ

گرچه مادرش مسلمان ، ودش ميبر او نماز جنازه خوانده ، اگر پدرش مسلمان باشد
ود؛ حتي اگر پدرش ش مياگر مادرش مسلمان بود بر فرزند نماز جنازه خوانده ، نباشد

 آن را از كتاب و سنت شرح دهيد. اگر اينطور است. داليل، مسلمان نباشد
از ، آثار و نتايج آن در احكام دنيوي است، آنچه در مورد تابعيت فرزند گفته شده ج:

خواندن نماز جنازه بر كودكاني كه قبل از ، قبيل: بردن ارث و يا محروم شدن از ارث



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1928 
  

سلمين و دفن چنين كودكاني در گورستان م ها آنغسل ، رسيدن به سنّ تكليف مي ميرند

 ةعد( و آنچه در جواب ذكر شد با آنچه كه شيخ عبد العزيز ناصر الرشيد در كتابش

تابع ، اشد و در دينب ميفرزند در آزاد يا برده بودن تابع مادرش ( الباحث) گفته است كه:
يرد و در والء و نسب گ ميهر كدام از پدر و مادرش كه دين بهتري داشته باشند قرار 

 ناقضي ندارد. تابع پدرش است) ت
آنچه شما از عبارت فهميده اي كه از پدر و مادر هر كدام كه مسلمان باشد فرزند 

ود و در گورستان مسلمين دفن ش مييرد و در نتيجه غسل داده گ ميتابع او قرار 
چون فرزند بر فطرت ، فهم درستي است، ردد؛ گرچه يكي از پدر يا مادر كافر باشدگ مي

﴿ رمايد:ف ميزيرا اهللا تعالي  ،ودش مياسالم متولد            

        ﴾ :۳۰[الروم[  

اسالم) كن اين سرشتي است كه اهللا ، حقيقي اهللا( روي خود را خالصانه متوجه آئين«
 .»مردمان را بر آن سرشته است

ىلَ «رمايد: ف ميعلَيه وآله وسلَّم  هاللـَّ پيامبر صلَّىو  دُ عَ ولَ ودٍ يُ لُ وْ لُّ مَ ـكُ ةِ الْ طْرَ هر « )1419F1(»فِ

 .»دآي ميفطرت به دنيا  براساس نوزاد
تابع مادرش ، تابع پدرش است و در آزادي يا بردگي، اما اينكه فرزند در نسب

سل بر آن عمالً اجماع نسل بعد از ن، دليلش اجماع عملي است كه در ميان امت، اشدب مي

﴿ :رمايدف ميو چون اهللا تعالي به طور كلّي ، شده است     ﴾ :۵[األحزاب[ 

 .»پدرانشان صدا بزنيدآنان را به نام «
  موصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسل، وبا هللا التوفيق

 ) 343-20/341( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] تغيير دادن نام پدر 154[

                                                            
 ) روايت ابوهريره 2658و أطرافه فيه  و مسلم  ( )1358بخاري  ( -1



   

 1929 باب چهاردهم: [نكاح]
 

اگر كسي به خاطر مصلحتي دنيوي از روي جهالت اسم پدرش را تغيير دهد  س:
 حكمش چيست؟

چون ، جايز نيست كه كسي به خاطر مصلحتي دنيوي اسم پدرش را عوض كند ج:
اهد مقام و جايگاه خو ميآنچه او آن را مصلحت مي پندارد يا اين است كه او با اين كار 

چون اين عمل ، د را با نسبت دادن به پدري ديگر باال ببرد و اين يك گناه كبيره استخو
 د.كن ميپدرش را تحقير ، دروغ و فريب است و فرد با نسبت دادن خود به كسي ديگر

مال يا ، اهد از اين طريقخو ميد كه ده مييا اينكه او اين كار را به خاطر آن انجام  
، يگر به دست آورد كه اين كار هم از گناهان كبيره استثروت يا حكومتي يا چيزي د

زيرا در حقيقت اين يك دروغ و فريب و خوردن اموال به ناحق است. و اين كار 
 مساوي است با تغيير دادن نسب و يا اينكه رفته رفته به تغيير نسب مي انجامد. 

را حرام كرده حالل د و آنچه كن ميبا اين كار فرد آنچه را كه اهللا حالل نموده حرام 
مي نمايد. در مورد اموري چون نكاح و اموال ساير موارد كه در برگيرنده فساد بزرگي 

 يضاست. ابوذر ره ه پيامبر صلَّىعنْه از  اللـَّ د كه فرمود: كن ميعلَيه وآله وسلَّم روايت  اللـَّ

وَ « هُ بِيهِ وَ ِ أَ ريْ ى لِغَ عَ لٍ ادَّ جُ نْ رَ يْسَ مِ رَ  لَ فَ هُ إِالَّ كَ لَمُ عْ [هركسي در حالي كه پدرش را  )1420F1(»يَ

 كفر ورزيده است.]، خودش را به غير از پدرش نسبت دهد، ناسدش مي
  يضسعد بن ابي وقاص ره ه پيامبر صلَّىاز  عنْه اللـَّ علَيه وآله وسلَّم روايت  اللـَّ

ِ «د كه فرمود: كن مي ريْ ى إِىلَ غَ عَ نْ ادَّ بِيهِ فَ مَ ُ أَ ريْ لَمُ أَنَّهُ غَ عْ وَ يَ هُ بِيهِ وَ ـ أَ امٌ الْ رَ يْهِ حَ لَ نَّةُ عَ [هر  )1421F2(»جَ

 كسي خودش را به غير از پدرش نسبت دهد بهشت بر او حرام است]
  يضو از ابوهريره ره ه پيامبر صلَّىعنْه روايت است كه  اللـَّ علَيه وآله وسلَّم  اللـَّ

رٌ «فرمود:  فْ وَ كُ هُ بِيهِ فَ نْ أَ بَ عَ غِ نْ رَ مْ فَمَ ائِكُ نْ آبَ بُوا عَ غَ رْ   )1422F3(»الَ تَ

                                                            
 )61) روايت كرده و مسلم در  (3508بخشي از حديثي كه بخاري در  ( -1
 )63) و مسلم  (6766-4326بخاري  ( -2
 )62) و مسلم  (6768ي  () و بخار2/526احمد  ( -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1930 
  

[نسبت به پدران خود بي عالقه نباشيد و از آنان رويگرداني نكنيد. هر كس به پدرش 
 بي عالقه باشد كفر ورزيده است.]

ه پيامبر صلَّىپس  ه غير از پدرش نسبت علَيه وآله وسلَّم كسي را كه خودش را ب اللـَّ
و فرموده كه بهشت بر چنين ، سخت هشدار داده و كار او را كفر ناميده است، دهد

كساني حرام است. بنابراين كسي كه چنين كاري كرده بايد از اين كار دست بكشد و 
 توبه كند و از خداوند طلب آمرزش نمايد.
  موسل وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه، وبا هللا التوفيق

 )20/372( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

حرام ، ] ملحق كردن پسر خوانده به نسب كسي كه او را به فرزند خواندگي پذيرفته155[
 است

مردي كودكي را به عنوان پسر خوانده قبول كرده و اين كودك را بزرگ نموده  س:
چون اين مرد ، يك كرده استو قراردادي امضا كرده و او را در ارث خود شر، است

ند و با توجه به اين كه اگر دا ميعقيم است و فرزندي ندارد. آيا شريعت اين را جايز 
پسر بداند كه فرزند واقعي اين مرد نيست به بيماري رواني و ناراحتي اعصاب يا جنون 

جايز مبتال خواهد شد؟ لطفاً راهنمائي كنيد آيا نسبت دادن اين فرزند به پدر خوانده 
 است؟ و آيا جايز است كه در ارث شريك شود؟

و اسم او را در  اي كردهآنچه شما انجام داده اي كه كودكي را به فرزندي قبول  ج:
كه اين كودك به عنوان فرزند شما  اي كردهشناسنامه ات ثبت نمودي و قراردادي امضا 

ز بر حدود و اشتباه محضي است كه مرتكب آن شده اي و تجاو، از شما ارث ببرد
دستورات اهللا تعالي است و شما با اين كار به مسئولين دولت دروغ گفته اي و قبول 

 رمايد:ف ميچون اهللا تعالي ، كردن شخصي به عنوان پسر خوانده در اسالم جايز نيست

﴿                               

                              



   

 1931 باب چهاردهم: [نكاح]
 

                              

         ﴾ :۵ – ۴[األحزاب[ 

همان گونه كه كسي دو پدر يا مادر ( اهللا تعالي دو دل درون كسي قرار نداده است«
د و فرزند ساز ميظهار) مادران شما ن( ندارد) اهللا تعالي هرگز همسرانشان را با اظهار

قيقي شما نمي نمايد اين سخني است كه شما به زبان خواندگانتان را فرزندان ح
چرا كه رابطه پدري و فرزندي يك رابطهء طبيعي است و با الفاظ و قرارداد ( وييدگ مي

ويد و به راه راست راهنمائي گ ميود) و اهللا تعالي حق ش ميها و شعارها هرگز حاصل ن
اگر هم ، پيش خدا عادالنه است د. آنان را به نام پدرانشان بخوانيد كه اين كار دركن مي

 .»پدران ايشان را نشناختيد آنان برادران ديني و ياران شما هستند
و اين نوع ، اظهار خالف واقعيت جايز نيست؛ چون دروغ و فريب محض است

 فرزند حقيقي شما قرار، آن فرزند اي كردهو با كاري كه شما ، كارها حرام هستند
و شما بايد توبه كني و اسناد سجلّي را با ، هد داشتو در ارث سهمي نخوا گيرد نمي

و ، اميد است خداوند گناهان ما و شما را بيامرزد، مراجعه به مسئولين ذيربط اصالح كني
به شما به خاطر اينكه آن فرزند را تربيت و بزرگ نموده اي بهترين پاداش را بدهد. اگر 

و اگر به او چيزي بدهي ، ب استشما از يك سوم دارايي خود براي او وصيت كني خو
 تا اينگونه احساس شما نسبت به او كامل گردد. ، اگر او محتاج است بهتر است

  موصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسل، وبا هللا التوفيق
 )353-20/351( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ود؟ش مي] نسب فرزند چه وقت به پدرش ثابت 156[

فرزندي كه از راه زنا به دنيا آمده اگر نسب او ثابت شود آيا از پدرش ارث  :س
 رد يا نه؟ ب مي

، قول صحيح علما اين است كه با آميزش از راه حرام اگر بچه اي متولد شود ج:
نكاح  براساسود؛ مگر آنكه آميزش و مقاربت جنسي با زني باشد كه ش مينسبش ثابت ن



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1932 
  

اح شبهه صورت گرفته است و يا مقاربت با كنيز يا شبه كنيز صحيح يا نكاح فاسد يا نك
ود و پدر و فرزند از يكديگر ارث ش ميدر اين صورت نسب فرزند ثابت ، كرده باشد

ود و نسبش از او ثابت ش مياما اگر كسي زنا كرده باشد فرزند به زنا كار ملحق ن، رندب مي
 رد. ب ميردد و ارث هم نگ مين

  موصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسل، وبا هللا التوفيق
 ) 20/387( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] نسبت دادن زن خودش را به اسم شوهرش حرام است157[

در بعضي كشورها چنين رواج يافته است كه زن مسلمان بعد از ازدواج خودش  س:
د آيا كن ميمثال زينب با زيد ازدواج به عنوانه ، دده ميرا به اسم يا لقب شوهرش نسبت 

زينب زيد)؟ يا اينكه اين كار از تمدن و فرهنگ غرب است ( درست است كه بنويسد
 كه بايد از آن دوري كرد؟ 

 خودش را به غير از پدرش نسبت دهد. انسانجايز نيست كه  ج:

﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي             ﴾ :۵[األحزاب[ 

 .»آنان را به نام پدرانشان بخوانيد كه اين كار نزد خدا عادالنه تر است«
د وعيد شديدي ده ميدر احاديث براي كسي كه خودش را به غير از پدرش نسبت 

آمده است. پس بنابراين جايز نيست كه زن مسلمان خودش را طبق سنّت و رسم كفار و 
 به شوهرش نسبت دهد.، افران ساخته اندمسلماناني كه خود را شبيه ك

  موصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسل، وبا هللا التوفيق
 )20/378( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 د؟ آي ميعيبي در نسب به شمار ، ] آيا شغل158[

حكم شريعت در مورد كسي كه صنعتگر و كساني را كه شغل هاي شريف و پر  س:
ويد: هر كس چنين شغلي داشته باشد در قبيله گ ميمارد و ش ميمتي دارند را حقير زح

 اشد چيست؟ب مياش مطرود و بي ارزش 



   

 1933 باب چهاردهم: [نكاح]
 

نظر من اين است كه اين صحبتها از فرهنگ دوران جاهالنه است و نبايد براي  ج:
  .. و.آن ارزشي قائل شد

به كاركردن  چنانچه بسيار افرادي هستند كه داراي صنعت و حرفه هستند و
 مشغولند؛ اما از قبيله هاي ناب و اصيل عربي هستند. 

 فتوا با امضاي شيخ ابن عثيمين 

 )مردم در مورد نسب هايشان مورد اعتماد هستند( ] معني عبارت:159[

نسب  براساسمردم «ويد: گ مياهللا عليه روايت است كه  رحمهاز امام مالك  س:
اهللا عليه اين است كه  رحمهمعني جملهء امام مالك  آيا )1423F1(»هايشان مورد اعتماد هستند

كسي خودش را به قبيله مشخصي نسبت داد با او نبايد مناقشه كرد و نبايد او  هرگاه
 تكذيب شود؟ 

كسي خودش را به  هرگاهاهللا عليه اين است كه  رحمهمعناي سخن امام مالك  ج:
ود و الزم نيست كه ش ميپذيرفته قبيله اي نسبت داد اگر راستگو و امانتدار بود از او 

شايد او از كساني باشد كه ، همهء افراد قبيله سخن او را بپذيرند و با او موافقت نمايند
از قبيله اش جدا شده و همچنان نسبش را به خاطر داشته تا كساني را كه خويشاوند او 

مورد اعتماد  گفت از فالن قبيله و از بني فالن هستم انسانهستند بشناسد. پس هرگاه 
 است؛ مگر آنكه دليلي باشد كه اشتباه او را ثابت كند. و اهللا اعلم. 

 هـ 29/1/1420فتواي شيخ ابن جبرين 

  ] شرايط رضاعت160[

 د كدام است؟كن ميشير خوارگي اي كه حرمت را ثابت  س:

د رضاعتي است كه اين پنج شرط در آن كن ميرضاعتي كه حرمت را ثابت  ج:
  موجود باشد:

                                                            
 ) 1230(  1/687از سخاوي » لحسنةالمقاصد ا«ن ك  -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1934 
  
پس بنابراين اگر دو كودك از شير يك گوسفند ، كودك از زني شير بخورد -1

 يرند. گ ميبرادر رضاعي همديگر قرار ن، بخورند
پس اگر كمتر از پنج بار شير ، بايد پنج بار يا بيشتر به صورت متفرق شير بخورد -2

 ود. ش ميحرمت ثابت ن، بخورد
ه پيامبر صلَّىون چ. شير خوردن در دوران شير خوارگي باشد-3 علَيه وآله وسلَّم  اللـَّ

و اگر بعد از دوران شير خوارگي ، كه بايد در دوران شير خوارگي باشد: فرموده است
 .ودش ميحرمت ثابت ن، كسي از كسي شير خورد

گفته اند دوران شير خوارگي از تولد تا دو سالگي است و بعد از دو سالگي كودك  
گفته اند دوران شير خوارگي تا وقتي است كه . دكن ميت را ثابت نشير خوردن حرم

پس هرگاه كودك از شير . دآي ميود و اين صحيح تر به نظر ش ميكودك از شير گرفته 
در اين وقت شير ، ردخو ميد و غذا كر ميگرفته شد و او ديگر با شير مادر تغذيه ن

 .خوردن تأثيري ندارد

﴿ :رمايدف مياست كه دليل شرط اول فرموده الهي            ﴾

 . »شما كه به شما شير داده اند و مادران« ]٢٣[النساء: 
د كه كن ميدليل شرط دوم حديثي است كه مسلم از عايشه رضي اهللا عنها روايت  

ه بار سپس د. در قرآن ده بار شير خوردن به عنوان ثابت كننده نازل شده بود: «گفت
 )1424F1(»منسوخ شد و پنج بار مقرر گرديد

هرسول اكرم صلَّى  ي فرمودهدليل شرط سوم   :رمايدف ميعلَيه وآله وسلَّم است كه  اللـَّ

نْ « ةُ مِ اعَ ضَ ـإِنَّامَ الرَّ ةِ الْ اعَ جَ 1425F(»مَ

د كه به خاطر رفع كن مي[رضاعت وقتي حرمت را ثابت  )2

 ود.]ش ميگرسنگي داده 

                                                            
 ) 1452مسلم  ( -1

 )1455) مسلم  (5102،2647بخاري  ( -2



   

 1935 باب چهاردهم: [نكاح]
 

هت كه پيامبررضي روايت اس  ظمَ «رمايد: ف ميعنْه  اللـَّ زَ العَ ا أنشَ اعَ إِالَّ مَ ضَ انَ ، الَ رَ وَ كَ

طَامِ  بلَ الفِ [حرمت رضاعت فقط در زماني است كه شير خوردن استخوان را رشد  )1426F1(»قَ

 د و قبل از زمان گرفتن بچه از شير است.]ده مي
 فتوا با امضاي شيخ ابن عثيمين 

 معتبر است كه قبل از دو سالگي باشد ]رضاعتي161[

.. اما .احلمد هللا و صلی اهللا وسلّم علی رسول اهللا و علی آله و صحبه و من اهتدی هبداه

 بعد:

علما در مورد شير دادن به بزرگ سال كه آيا تأثيري در حرمت دارد يا نه؟ اختالف 
(كرده اند. علت اختالف اين است كه در حديث صحيح

1427F

ي اهللا عنها از عايشه رض )2
ه پيامبر صلَّىروايت است كه  علَيه وآله وسلَّم به سهله دختر سهيل رضي اهللا عنهما  اللـَّ

غالم شوهر ، شير دهد. سالم، فرمان داد تا به سالم موالي ابي حذيفه كه بزرگ سال بود
ه ىپيامبر صلَّسهله از ، سهله بود. وقتي كه سالم بزرگ شد و به سن بلوغ رسيد علَيه  اللـَّ

وآله وسلَّم خواست كه اين موضوع را حل كند؛ زيرا سالم بزرگ شده و با سهله نامحرم 
ه پيامبر صلَّىاست. آنگاه  علَيه وآله وسلَّم به سهله فرمان داد كه پنج بار به سالم شير  اللـَّ

صحيح ترين قول اين است كه اين  بنابراين علما در اين مورد اختالف كرده اند.  بدهد.
كه بيشتر ، مورد مخصوص سالم و سهله دختر سهيل بوده و براي همه امت عام نيست

ه پيامبر صلَّىهمسران  (علَيه وآله وسلَّم همين را گفته اند. اللـَّ
1428F

3(  

                                                            
ـنْ «) من حديث أم سلمه رضي اهللا عنها بلفظ:5465) والنسائي في  (الكبري)  (1152ترمذي  ( -1 مُ مِ َـرِّ الَ حيُ

تَقَ  ا فَ ةِ إِالَّ مَ اعَ ضَ طَامِ الرِّ فِ بْلَ الْ انَ قَ كَ يِ وَ اءَ يفِ الثَّدْ عَ َمْ و » هذا حـدبث حسـن صـحيح   «و قال الترمذي:  »األْ

 ) الشطر األول منه، من حديث ابن مسعود رضي اللَّه عنْه 2060،2059قد أخرج أبوداود  (
 ) و غيره1453صحيح مسلم ش  ( -2
 )1454صحيح مسلم ش  ( -3



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1936 
  

پيامبر چون ، گروه زيادي از علما نيز همين را گفته اند و همين قول درست است

ه ىصلَّ تَقَ «رمايد: ف ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ ا فَ اعَ إِالَّ مَ ضَ ـالَ رَ بْلَ الْ انَ قَ كَ وَ اءَ عَ ـأَمْ طَامِ الْ  )1429F1(»فِ

[شير خوارگي همان است كه قبل از گرفتن از دوران شير خوارگي و براي سير كردن 
 شكم باشد.]

ه پيامبر صلَّى نْ «رمايد: ف ميم علَيه وآله وسلَّ اللـَّ ةُ مِ اعَ ضَ ـإِنَّامَ الرَّ ةِ الْ اعَ جَ   )1430F2(»مَ

 ود.]ش مي[شير دادن همان است كه براي رفع گرسنگي داده 

ه پيامبر صلَّى ِ « :رمايدف ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ لَنيْ اعَ إالفی احلَوْ ضَ [رضاعت فقط  »الَ رَ

(تا دو سالگي است.]
1431F

3(  
د كه دوران شير خوارگي تا دو سالگي است و بعد كن ميين داللت اين احاديث بر ا

 صحيح است.، از دو سالگي تأثيري ندارد. وهمين قول
 »262 |22«مجموع فتاوي ومقاالت متنوعه-شيخ ابن باز

 ] [حكم شيردادن به بزرگسال]162[

 نيد كه سالم غالم ابي حذيفه رضي اهللا عنهما در آغوش و دامان امدا ميشما  س:
نست. وقتي آيهء دا ميام حذيفه را مثل مادرش ، حذيفه تربيت و بزرگ شد. سالم

الزم شد تا ام حذيفه از سالم حجاب كند؛ و اين كار بر سالم و ام ، حجاب نازل شد
ه پيامبر صلَّىاين مشكل را با  ها آنحذيفه گران آمد.  علَيه وآله وسلَّم در ميان  اللـَّ

ه پيامبر صلَّىه گذاشتند. آنگا به سالم فرمان داد تا از ام حذيفه شير وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
 بخورد و اينگونه فرزند رضاعي او به شمار آيد. اين حديث در صحيح مسلم آمده است. 

                                                            
 اً . وانظر الفتوي السابقه مع الحاشيه ) مختصر1946ابن ماجه  ( -1

 تخريج آن در فتواي سابق گذشت. -2

والموقـوف   ،مرفوعاً وموقوفاً ،)15446،15447)،والبيهقي في (الكبري)  (10( 174\4الدار قطني في سننه  -3
 ).1654( 4\4ارجح .  أنظر : (تلخيص الحبير)  إلبن حجر 



   

 1937 باب چهاردهم: [نكاح]
 

اينجانب سخن علما را در خصوص اين مسأله در كتاب زاد المعاد مطالعه نمودم و  
ويد: گ ميگروهي  قرار دارد. ها آنگروه هستند و گروهي در وسط دو  ها آنديدم كه 

ويد: حديث عام و مكي است و سالم و گ ميو گروهي ، حديث مخصوص سالم است
ود ش ميويد: حديث سالم و غيره را شامل گ ميود و گروهي در وسط ش ميغيره را شامل 

حذيفه در آن قرار و عام است به شرطي كه فرد داراي شرايطي باشد كه سالم و ام 
 اهللا عليه)است. رحمه( شيخ االسالم ابن تيميه ي نظريهو اين ، داشتند

در كودكي زني بيگانه مرا بزرگ كرده است و براي او حجاب كردن از من دشوار 
اهد به نظر شيخ االسالم ابن تيميه رحمه اهللا در مسأله ي سالم عمل خو مياست و از من 

اوندانش با من مخالفت كرده و تقاضاي فتواي شرعي در كنم. آنگاه گروهي از خويش
اهم كه مرا در اين موضوع خو ميخصوص اين مسأله را نموده اند......بنابراين از شما 

 راهنمايي كنيد.
-ج) به نظرما حديث سالم موالي ابي حذيفه رضي اهللا عنه مخصوص سالم است

حيحي است كه دالّ بر اين چون احاديث ص -ويندگ ميچنانكه جمهور علما همين را 
يم و از ده ميو به همين فتوا ، هستند كه رضاعت بعد از دو سالگي اعتباري ندارد

 د توفيق دهد.پسند مياهيم كه همه ما را به آنچه كه خو ميخداوند 
 اهللا وبركاته.رحمهوالسالم عليكم و

 .264-22-مجموع فتاوي ومقاالت متنوعه-شيخ ابن باز

 رددگ مير رضاعت شرعي مترتب احكامي كه ب ]163[

را  دو زن هستند يكي پسري دارد و ديگري دختري دارد و اينها فرزندان يكديگرس:
شير داده اند. كدام يك از برادران دو كودكي كه شيرخورده اند براي ديگري حالل 

 است؟
كودك فرزند او و ، زني كودكي را پنج بار در دوران دو سالگي شير داد هرگاه ج:
ند آي ميد و همه فرزندان اين زن برادر شيرخوار به شمار آي ميپدر او به شمار ، ششوهر

 يرند.گ ميو فرزندان شوهر از اين زن و از زن ديگر برادر شيرخوار او قرار 



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1938 
  
برادران زن شير دهنده دايي شيرخوار و برادران شوهرش عموي شيرخوار به  

يرخوار و مادرش مادر بزرگ و پدر زن شير دهنده پدر بزرگ ش، ندآي مي حساب
 رمايد:ف ميد. چون اهللا تعالي در مورد محرمات در سوره نساءآي ميشيرخوار به شمار 

﴿                ﴾  :و مادران « ]۲۳[النساء

                                                                            .»شما كه به شما شير داده اند و خواهران رضاعي شما

هصلَّى  پيامبر بِ « :رمايدف ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ نْ النَّسَ مُ مِ ْرُ ا حيَ اعِ مَ ضَ نْ الرَّ مُ مِ ْرُ  )1432F1(»حيَ

 )از نظر رضاعي حرام است، آنچه از نظرنسبي حرام است(

اعَ إال«رمايد: ف مي علَيه وآله وسلَّم ـهاللَّصلَّى  پيامبر ضَ ِ  الَ رَ لَنيْ   )1433F2(»فی احلَوْ

 )رضاع و شير خوارگي مؤثر نيست؛ مگر در دو سالگي(

نْ [ در صحيح مسلم از عايشه رضي اهللا عنها روايت است كه گفت: لَ مِ نْزِ انَ فِيامَ أُ كَ

ـ َ الْ اتٍ حيُ لُومَ عْ اتٍ مَ عَ ضَ ُ رَ رشْ آنِ عَ رْ نَ قُ مْ اتٍ ، رِّ لُومَ عْ سٍ مَ مْ نَ بِخَ خْ مَّ نُسِ ىلَّ ، ثُ َ النبی صَ يفِّ تُوُ ـهُ فَ  اللَّ

لَّمَ و األمرُ علی ذلک سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ [در قرآن ده بار شير خوردن به عنوان ثابت كننده  )1434F3(]عَ

 پنج بار شير خوردن تغيير پيدا كرد. پيامبر صلَّى حرمت نازل شده بود. سپس حكم آن با
ه  علَيه وآله وسلَّم وفات يافت و قضيه به همين گونه بود.] اللـَّ

 ترمذي و اصل آن در مسلم روايت شده است.
 274/2شيخ ابن باز مجموع فتاوي ومقاالت متنوعه/

اشد.... چنين كسي ب ميخواهر رضاعي او ، چنانچه مشخص شود كه شخصي زنش -]164[
 چكار كند؟

سپس ، واج كرده و حدود دو سال با او زندگي كرده استمردي با زني ازد س:
و آن عالم به او ، او از يكي از علما پرسيده، معلوم شد كه زنش خواهر رضاعي اوست

                                                            
 ) 9( –) 1445) مسلم  (2645بخاري  ( -1
 تخريج آن در فتواي سابق گذشت. -2
 )1150ترمذي  ( -3



   

 1939 باب چهاردهم: [نكاح]
 

آيا ، گفته است بايد از زنت جدا شوي. بعد از يك هفته جدايي زن ازدواج كرده است
 راهنمايي كند. اين ازدواج درست است يا بايد آن زن عده بگذراند؟ لطفاً مرا

بايد ، وقتي زن بعد ازآن كه دانست شوهرش بر او حرام است و از او جدا شد ج:
صبر كند. در اصطالح شرعي استبراء رحم صورت گيرد و به مدت گذراندن يك حيض 

، بنابراين ازدواج او قبل از استبراء رحم، انتظار بكشد. مشخص شود كه بچه دار نيست
دوم از او دوري كند تا مشخص شود كه او حامله نيست و و بايد شوهر ، فاسد است

 مجدداً او را عقد كند. واهللا اعلم وصلي اهللا علي محمد واله وصحبه وسلم.
 النخبة من فتاوي النسائية  –الشيخ ابن جبرين 

 ) جمع: عبداهللا الحوطي 69، 68( ص

 ]حكم رضاعت مشكوك165[

، شك دارم كه آيا او چهار بار شير خوردهخواهرزاده ام را شير داده ام و در اين  س:
 يا پنج بار اكنون چكار كنم؟ 

چون در تعداد شير دادن شك ، دكن ميبه نظر من اين شير دادن حرمت را ثابت ن ج:
رد. شما بايد به يادآوري كه آيا شير دادن در يك ب مييقين را از بين ن، وجود دارد و شك

آن چه بوده است؟و مادرش در آن وقت كجا مجلس بوده يا در چند جلسه؟ و اسباب 
بوده است؟ اگر گمان غالب در اين بود كه پنج بار شير خورده پس اين شير خوردن 

 ود.ش ميد و اگر نه حرمت ثابت نكن ميحرمت را ثابت 
 )291( ص، اللؤلؤالمكين–الشيخ ابن جبرين 

 پدر رضاعي براي همسر فرزند رضاعي اش محرم نيست –] 166[

ا براي اي كردهي را زن برادرش شير داده است. سپس اين مرد ازدواج مرد س:
ود جايز است كه به زن برادرش كه از ش ميبرادرش كه پدر رضاعي او نيز محسوب 

 طرفي فرزند رضاعي او است سالم كند و با او دست دهد؟



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1940 
  

همان طور كه ، اهيد بگوييد كه آيا همسر پسر رضاعي محرم استخو ميشما  ج:
 پسر نسبي محرم است؟همسر 

وييم: مشخص است كه همسر پسر نسبي محرم پدر است؛ اما همسر گ ميدر جواب 
ود يا خير؟ علما در اين مورد اختالف كرده ش ميفرزند رضاعي آيا محرم پدر رضاعي 

همسر پسر ، ويند: همان طور كه همسر پسر نسبي محرم استگ مياغلب علما ، اند
(ويد:گ ميد و شيخ اإلسالم ابن تيميه رحمه اهللا آي ميرضاعي نيز محرم به شمار 

1435F

محرم  )1
و هر دو گروه از حديثي ، و بايد از پدر رضاعي همسرش حجاب كند گيرد نميقرار 

آنچه از نظر نسب حرام است از نظر رضاعت حرام «استدالل كرده اند كه در آن آمده كه
 »، دآي ميبه شمار 

ويند: گ مي، ي همچون پسر نسبي محرم استويند همسر پسر رضاعگ ميو كساني كه 

ه پيامبر صلَّى بِ « رمايد:ف ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ نْ النَّسَ مُ مِ ْرُ ا حيَ اعِ مَ ضَ نْ الرَّ مُ مِ ْرُ  )1436F2(»حيَ

 د)آي مياز نظر رضاعي هم حرام به شمار ، آنچه از نظر نسبي حرام است(

، اشدب مير پسر رضاعي نيز محرم همس، پس وقتي همسر پسر نسبي محرم است
ه پيامبر صلَّىچون  از نظر ، آنچه از نظر رضاعي حرام است«علَيه وآله وسلَّم فرموده اللـَّ

 »اشد.ب مينسبي نيز حرام 
ويد همسر پسر رضاعي همچون همسر گ ميشيخ االسالم ابن تيميه رحمه اهللا كه  

از اين حديث ، عي شوهرش حجاب كندپسر نسبي محرم نيست و بايد از پدر رضا

هرضي  مي نمايد كه پيامبر استدالل بِ [ عنْه فرمود: اللـَّ نْ النَّسَ مُ مِ ْرُ ا حيَ اعِ مَ ضَ نْ الرَّ مُ مِ ْرُ  ]حيَ

 د) آي ميآنچه از نظر نسبي حرام است از نظر رضاعي حرام به شمار (
هرت و ازدواجي كه وجه استدالل از حديث: همسر پسر بر پدر پسر از روي مصا

و بين همسر فرزند و پدر ، نه از جهت نسب، اشدب ميحرام ، صورت گرفته است
 شوهرش رابطهء نسبي وجود ندارد. 

                                                            
 )،تأليف : د. أحمد موافي.592-2/589» (لشيخ االسالم ابن تيميه  لفقهيةالجامع لالختيارات ا«انظر  -1
 ) 9( –) 1445) مسلم  (2645بخاري  ( -2



   

 1941 باب چهاردهم: [نكاح]
 

﴿ رمايد:ف ميالهي استدالل مي نمايد كه  ي فرمودهو همچنين از اين     

        ﴾پسرانتان كه از صلب شما  همسران« ]۲۳: ء[النسا

 .»هستند
پس آيه مقيد كرده كه همسر پسر صلبي محرم پدر پسر است؛ اما جمهور گفته اند 

  كه اين قيد براي بيرون كردن پسر خوانده است.
پسر حقيقي نيست كه از آن احتراز شود و به طور مطلق در ، وييم پسر خواندهگ مي

بنابراين به نظر من قول ، و قيدي آورده شودپسر بودن داخل نيست تا نياز باشد شرط 
 نظريهء شيخ االسالم ابن تيميه رحمه اهللا است.، صحيح

 )1478س( –لقاءات الباب المفتوح –الشيخ ابن عثيمين 
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 :فصل اول
 احكام سوگندها



 

 زياد سوگند خوردن به اهللا تعالي و شكستن آن ]1[

رد خو ميرد وگاهي از روي غير عمد هم سوگند وخ ميفردي اكثر اوقات قسم  س:
 ود؟ش ميآيا در هر دو حالت بر او كفاره الزم ، ويدگ ميو راست هم ن

بايد قسم خوردن به اهللا تعالي را احترام گذاشت. مسلمان نبايد به دروغ قسم  ج:
 بخورد و فقط وقتي قسم بخورد كه نياز باشد.
 د؛ خداوند متعالده ميد به قسم اهميت نزياد قسم خوردن دليلي است بر اينكه فر

﴿ رمايد:ف مي         ﴾ :اي كه زياد قسم  فرومايهاز « ]۱۰[القلم

 »پيروي نكن)، ردخو مي
آن است كه شخصي بر ، بايد كفاره بدهد، سوگندي كه در صورت شكستن آن فرد

 كند. ش مي رد و سپس سوگندش راخو ميسوگند ، دده ميكاري ممكن كه در آينده انجام 

﴿ رمايد:ف ميخداوند متعال                 

      ﴾ :۸۹[املائدة[ 

د؛ كن ميمؤاخذه ، ولي شما را در برابر سوگندهايي كه از روي قصد خورده ايد«
گندها عبارت است از خوراك دادن به ده نفر مستمند از غذاهاي معمولي كفارهء اين سو

 »يدده ميو متوسطي كه با خانوادهء خود 
 )2/89(، )7( كتاب الدعوة –الشيخ الفوزان 

 ردخو مي] حكم كسي كه زياد قسم 2[

واهللا الذی ال رد: خو ميرد و اكثراً اينگونه قسم خو ميحكم كسي كه زياد قسم  س)

سوگند به خداوندي كه هيچ معبود بر حقي جز او نيست) و ديگر جمله هايي ( هواهللا اال

 آيا از زياد قسم خوردن نهي شده است. –از اين قبيل 

﴿ رمايد:ف ميچنان كه خداوند متعال             ﴾ :البقرة]

۲۲۴[ 
 »و خدا را آماج سوگندهاي خويشتن نكنيد«



   

 1945 باب پانزدهم:
 

جايگاه خداوند و  انسانيدي نيست كه زياد قسم خوردن به آن مي انجامد كه ترد ج:
بزرگي ، ردخو ميچون كسي كه به خداوند سوگند ، نامها و صفاتش را قدر نداند

د و اگر قسم دروغ بگويد؛ گويا نامهاي خداوند را خورده گرفته و كن ميخداوند را بيان 
 نافات دارد.و اين با كمال توحيد م احترام نكرده است

ه پيامبر صلَّى لَفَ بِ [ رمايد:ف ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ نْ حَ هُ  اللَّـهِ مَ لِفَ لَ نْ حُ مَ قْ وَ دُ يَصْ لْ فَ

ضَ  اللَّـهِ بِ  ْ لْريَ  )1437F1(]فَ

هركسي به خداوند سوگند بخورد بايد راست بگويد و براي هر كسي كه به نام اهللا (
 راضي شود) براي او سوگند خورده شد بايد

ه پيامبر صلَّى ادِقُونَ [رمايد: ف ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ أَنتُم صَ وا بِاهللاِ إِال وَ لِفُ به « )1438F2(]وَ ال حتَ

 »اهللا تعالي سوگند نخوريد؛ مگر اين كه راستگو باشيد
هپيامبر صلَّى ، رند هشدار داده شده استخو ميبه كساني كه زياد سوگند   علَيه  اللـَّ

 لَّمسو هآلمْ [ رمايد:ف ميو هُ لِّمُ كَ ةٌ الَ يُ ثَ ـهُ ثَالَ مَ  اللَّ وْ ـيَ ُمْ الْ هلَ مْ وَ يهِ كِّ زَ الَ يُ مْ وَ يْهِ نْظُرُ إِلَ الَ يَ ةِ وَ يَامَ قِ

 : ابٌ أَلِيمٌ ذَ ـعَ بِلُ وَ الْ سْ ـمُ نَّانُ وَ الْ ـمَ تَهُ بِ الْ عَ لْ قُ سِ نَفِّ ـمُ لِفِ الْ ـحَ اذِبِ الْ   )1439F3(]كَ

نگاه  ها آنويد و به گ ميسخن ن ها آننفر هستند كه خداوند در روز قيامت با  سه(
كسي كه لباسش را از ، رداند و عذاب دردناكي دارندگ ميد و آنان را پاكيزه نكن مين

ذارد و كسي كه كااليش را با قسم گ ميكسي كه منت ، مي اندازد تر پايينشتالنگ پا 
 د)كن ميدروغين خرج 

ثي در اين مورد آمده اند كه شماري از آن در كتاب توحيد و شرح آن و ديگر احادي
 فتح المجيد ذكر شده اند.

                                                            
البوصـيري فـي    )،وقـال 20512» (الكبـري  «)،والبيهقـي فـي   2101جزء من الحديث أخرجه: ابـن ماجـه  (   -1

 »هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ) «2/133» (جةمصباح الزجا«
صـحيح  «)وصححه األلبـاني كمـافي   4357)وابن ماحبان في صحيحه  (3769)،والنسايي  (3248أبوداود ( -2

 ).2784» (أبي داود
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 د الحراملفتاوي علماء الب   1946 
  

مذكور در سؤال بر احترام به نامهاي خداوند داللت مي ة ترديدي نيست كه آيـ
نمايند؛ يعني خداوند را آماج سوگند هاي خود قرار ندهيد و مواظب باشيد كه بدون 

 .تحقيق و يقين سوگند نخوريد
 فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين 

 ] زياد سوگند خوردن به راست و دروغ 2[

 رد....حكم آن چيست؟خو ميخويشاوندي دارم كه به راست و دروغ زياد قسم  س:

شايسته است زياد قسم نخوري حتي ، وييمگ مييم و به او كن مياو را نصيحت  ج:

﴿ رمايد:ف ميچون خداوند متعال ، باشي فتهگ اگر راست      ﴾ :املائدة]

 »و سوگندهاي خود را حفظ كنيد« ]۸۹

ه پيامبر صلَّى مْ [ رمايد:ف ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ هُ لِّمُ كَ ةٌ الَ يُ ثَ مْ ، اللَّـهُ ثَالَ يْهِ نْظُرُ إِلَ الَ يَ وَ

مَ  وْ ـيَ ةِ الْ يَامَ مْ ، قِ يهِ كِّ زَ الَ يُ ا، وَ ذَ ُمْ عَ هلَ :أُشميطٌ وَ و رجل جعل اهللا ، و عائِلٌ مستكربِ ، زانٍ  بٌ أَلِيمٌ

ينِه و ال يبيعُ إال بيمينه] : ال يشرتي إال بيمِ تَهُ (بضاعَ
1440F

1( 

نگاه  ها آنويد و به گ ميسخن ن ها آن[سه نفر هستند كه خداوند در روز قيامت با 
فقير متكبر و ، زناكار رداند و عذاب دردناكي دارند: پيرمردگ ميد و آنان را پاكيزه نكن مين

 ود.]ش ميخريد و فروش ن، كسي كه كااليش جز با سوگند
 ويد:گ ميمي ستودند چنان كه شاعر ، ردخو ميعرب ها كسي را كه كم سوگند 

ــــه ــــافظ ليمين ــــا ح ــــل األالي  قلي
 

ت ـــرَّ ـــةُ ب ـــهُ األلِيَّ رتْ من ـــدَ (إذا صَ
1441F

٢( 

 

ند بخورد آن كار را سوگ هرگاهكند و ش ميرد و سوگند خود را نخو مي[كم سوگند 
 د.]ده ميانجام 

                                                            
)باختالف يسير.قال الهيشي فـي  821» (الصغير«)وفي 5577» (األوسط«)،وفي 6111» (الكبير«راني في بالط -1

 ».رجاله رجال الصحيح ):«4/78» (المجمع«
 .ه) مي باشد.105(ت  ةگويند: شاعر كثير عز -2



   

 1947 باب پانزدهم:
 

پس بنابراين مؤمن بايد كمتر سوگند بخورد. حتي اگر راستگو باشد؛ چون زياد 
 سوگند خوردن ممكن است باعث شود تا او به دروغ سوگندي بخورد.

معلوم است كه دروغ حرام است و هرگاه دروغ همراه قسم خورده شود حرمت آن 
د تا فرد به دروغ كر مير ضرورت و مصلحت ايجاب اما اگ، سخت تر و بيشتر است

ه رضي چون ام كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، سوگندي بخورد اشكالي ندارد  عنْها اللـَّ

هد كه پيامبر صلَّى كن ميروايت  يْسَ [علَيه وآله وسلَّم فرمود:  اللـَّ ـلَ لِحُ الْ ي يُصْ ذِ ابُ الَّ ذَّ كَ

؛ َ النَّاسِ ا بَنيْ ً ريْ ي خَ نْمِ ا أويَ ً ريْ ولُ خَ يَقُ  ]فَ

ويد و خير نقل گ ميكسي كه ميان مردم آشتي برقرار مي نمايد و سخن خير [
 دروغگو نيست.]، دده مي

ه رضي ام كلثوم بٌ إِالَّ [ويد: گ مي عنْها اللـَّ ذِ ولُ النَّاسُ كَ قُ َّا يَ ءٍ ممِ ْ صُ يفِ يشَ خَّ رَ عْ يُ مَ ْ أَسْ ملَ وَ

ثٍ  ـ: يفِ ثَالَ بُ الْ رْ ـوَ ، حَ َ النَّاسِ الْ حُ بَنيْ الَ يثُ ، إِصْ دِ حَ هُ وَ تَ أَ رَ لِ امْ جُ يثُ الرَّ دِ حَ ـوَ االْ هَ جَ وْ أَةِ زَ رْ   ]مَ

ىلَّ  [از پيامرب لَّمَ نشنيدم كه دروغ را اجازه بدهد؛ مگر در سه چيز:  اللَّـهُ صَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ عَ

(زنش و حرف زن به شوهرش] حرف شوهر به، اجياد صلح و آشتی بني مردم، جنگ
1442F

1(. 

صلح  ها آنپس اگر براي آشتي برقرار كردن بين مردم به كسي گفت: سوگند به خدا 
و سپس نزد ، اهند چنين و چنان شودخو ميو ، اهند متحد شوندخو ميرا دوست دارند و 

 همين را گفت و منظورش خير و صالح بود اشكالي ندارد. ها آنگروه ديگر آمده و به 
اهد فردي را از روي ستم به قتل برساند يا خو ميي را ديديد كه انساننين اگر همچ

ستم ديگري بر او روا دارد و او براي آنكه مظلوم را نجات دهد گفت: ، غير از قتل
نست كه اگر بگويد برادرم است با اين كار او دا ميو ، سوگند به خدا اين برادر من است

 د.ده ميرا از ظلم نجات 
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 د الحراملفتاوي علماء الب   1948 
  

سوگند هاي دروغين حرام اند و از آن نهي شده است؛ ، اين است كه در اصلمنظور 
مگر مصلحت بزرگتري از دروغ در نظر داشته باشند. مانند سه موردي كه در حديث 

 آمده است.
 166، 163ص 40مجلة الدعوة. ش. –شيخ ابن باز 

 يمين  ء...و كفاره.به صورت مستمر )واهللا( ] حكم گفتن4[

واهللا)آيا اين قسم است ؟و ( ويمگ ميها هنگامي كه حرف مي زنم س) بيشتر وقت 
 اگر سوگند را بشكنم چگونه كفاره آن را بدهم؟

م يا كن ميواهللا) فالن كار را ( ج) اگر مرد يا زن مسلماني كه مكلف است بگويد
 واهللا) به ديدن فالني نمي( مثالً: بگويد، و از روي قصد و تصميم اين را بگويد، مكن مين

اگر سوگندش را ، دو بار يا بيشتر بگويد، واهللا) به ديدن فالني مي روم( يا بگويد:، روم
انجام دهد ، دده ميبشكند به اين صورت كه آنچه را كه بر آن سوگند خورده كه انجام ن

كفارهء قسم بر او الزم ، د انجام ندهدده مييا آنچه را كه سوگند خورده كه انجام 
يا ، غذا يا لباس بدهد، بايد به ده نفر نيازمند، وگندش را شكستيعني: اگر س، ودش مي

و مقدار خوراك تقريباً يك و نيم كيلو از خوراكي كه در آن شهر ، برده اي را آزاد كند
لباس و غيره به اندازه اي باشد كه براي ، برنج، از قبيل: خرما، يردگ ميمورد مصرف قرار 

 شلوار يا چادر.، نمثل: پيراه، دكن ميرفع نياز كفايت 
چون ، اگر نتوانست يكي از اين سه كار را انجام دهد بايد سه روز روزه بگيرد

   ﴿ :رمايدف ميخداوند متعال                 

                           

                                    

  ﴾ :۸۹[املائدة[ 

د؛ ولي شما كن ميمؤاخذه ن خداوند شما را به خاطر سوگندهاي بيهوده و بي اراده«
د. كفارهء اين كن ميمؤاخذه ، در برابر سوگندهايي كه از روي قصد و اراده خورده ايد



   

 1949 باب پانزدهم:
 

گونه سوگندها عبارت است از: خوراك دادن به ده نفر مستمند از غذاهاي معمولي و 
برده يا جامه دادن به ده نفر از مستمندان يا آزاد كردن ، ريدخو ميمتوسطي كه با خانواده 

روزه بگيرد. اين كفاره سوگند هايي است كه ، اي؛ اما اگر كسي نيافت سه روز
 »ريدخو مي

ود و دادن كفاره ش ميقسم بر زبانش بيايد اين قسم لغو شمرده ، اما اگر بدون اراده
 الزم نيست.

   ﴿ رمايد:ف ميمذكور است كه  آية دليلش        ﴾ :املائدة]

۸۹[ 
 »دكن ميخداوند شما را به خاطر سوگندهاي بيهوده و بي اراده مؤاخذه ن«

، ودش ميفقط يك كفاره بر او الزم ، چند بار قسم خورد، اگر شخصي براي يك كار
، واهللا) به ديدار فالني نمي روم( مثل اينكه بگويد:، اما اگر بر چندين كار قسم ياد نمود

واهللا) فالني را خواهم زد. پس اگر در هر كدام از اين (، زنم نميني حرف واهللا) با فال(
 ود. ش ميبراي هر يكي كفاره اي الزم ، كارها سوگندش را بشكند

اگر در همه اين چيزها سوگندش را بشكند براي هر يكي كفاره اي جدا الزم 
 ود.ش مي

 .145.فتاوي المرأة ص –شيخ ابن باز 

ويم انجام گ ميآنچه كه من  ها آنفرزندانم بايد چنين كنند؛ اما رم كه خو مي] سوگند 5[
 حكم چيست؟، ندده مين

نبايد چنين كنند؛ اما  ها آنرم كه خو ميفرزنداني دارم و خيلي وقت ها سوگند  س:
 ود؟ش مياز فرمان من سرپيچي مي نمايند. آيا كفاره بر من الزم  ها آن

ي ديگر بايد فالن كار را انجام بدهند يا اگر قسم خوردي كه فرزندانت يا كسان ج:
چون ، ودش ميكفارهء قسم بر شما الزم ، با شما مخالفت كردند ها آنانجام ندهند و 

   ﴿ رمايد:ف ميخداوند متعال                 
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      ﴾۸۹دة: [املائ[ 

مؤاخذه ، ريدخو ميخداوند شما را به خاطر سوگندهاي بيهوده و بي اراده اي كه «
د؛ ولي شما در برابر سوگندهايي كه از روي قصد و اراده خورده ايد مؤاخذه كن مين

د. كفارهء اين گونه سوگندها عبارت است از: خوراك دادن به ده نفر مستمند از كن مي
يا جامه دادن به ده نفر از ، يدده ميكه به خانواده خود غذاهاي معمولي و متوسطي 

روزه بگيرد. اين كفاره ، مستمندان و يا آزاد كردن برده اي. اما اگر كسي نيافت سه روز
 .»سوگندهاي خودرا حفظ كنيد، ريدخو ميسوگندهايي است كه 

و بعد ريد خو ميهمچنين اگر شما براي انجام دادن يا انجام ندادن كاري كه سوگند 
ديدي كه مصلحت بر خالف آن است اشكال ندارد كه سوگند خود را بشكنيد و كفارهء 

 مذكور را بپردازيد.

هچون پيامبر صلَّى  ا [ رمايد:ف ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ هَ َ ريْ أَيْتَ غَ رَ نيٍ فَ مِ ىلَ يَ تَ عَ لَفْ ا حَ إِذَ

ا نْهَ ا مِ ً ريْ ينِكَ ، خَ مِ نْ يَ رْ عَ فِّ ٌ  ،فَكَ ريْ وَ خَ ي هُ ذِ أْتِ الَّ  )1443F1(]وَ

سوگند خود را بشكن و ، هرگاه سوگند خوردي و ديدي كه غير از آن بهتر است(
 كفاره آن را بده و همان كاري را كه بهتر است انجام بده) 

 .146فتاوي المرأة ص. –شيخ ابن باز 

 ] حكم سوگند خوردن به قرآن 6[

اما بعد از ، قرآن قسم دروغ خورده است فردي در كودكي يعني پانزده سالگي به س:
و دانسته است كه اين كار از نظر شرعي ، رسيدن به سن رشد و بلوغ پشيمان شده است

 ود؟ش ميد. آيا او گناهكار است و كفاره بر او الزم باش ميحرام 

                                                            
 )1652،1651،1650) لفظ حديث از بخاري است. مسلم  (6622بخاري  ( -1



   

 1951 باب پانزدهم:
 

يرد؛ مسألهء اول: سوگند خوردن به قرآن در گ مياين سؤال دو مسأله را در بر ج:
 بنابراين جايز نيست. ، داردسنت اساسي ن

مسألهء دوم: او به دروغ قسم خورده است و اين گناه بزرگي است كه بايد به آن 
ويند: اين يمين غموس است يعني: كسي كه به گ ميحتي بعضي از علما ، توجه نمايد

 د و سپس درجهنم غوطه ور خواهد شد.شو ميرد در گناه غوطه ور خو ميدروغ سوگند 
ود و بايد توبه نمايد و ش مياز بلوغ اين قسم دروغين را خورده گناهكار اگر او بعد 

ود كه بر انجام دادن يا بر ش ميچون كفاره در سوگندهايي الزم ، كفاره براو الزم نيست
و اگر بر چيزهاي گذشته قسم بخورد كفاره ، ودش ميانجام ندادن كاري در آينده خورده 

اگر بداند كه دروغ است و ، خيرود يا ش مييا گناهكار  انسانو فقط ، ودش ميبر او الزم ن
ند راست است يا گمان دا ميود و اگر بر چيزي قسم بخورد كه ش ميقسم بخورد گناهكار

 ود.ش ميغالبش اين است كه راست است گناهكار ن
 )43( ص، مكتبة الضياء–نور علي الدرب  –ابن عثيمين 

 ىتعالنام اهللا ]حكم قسم خوردن به غير 7[

هصلَّى  چيست؟ با اين كه از پيامبر تعالىحكم قسم خوردن به غير اهللا  س: علَيه  اللـَّ

قَ [وآله وسلَّم روايت شده است كه فرمود:  دَ بِيهِ إِنْ صَ أَ لَحَ وَ  )1444F1(]أَفْ

 ويد رستگار گرديد)گ ميبه پدرش سوگند كه اگر راست (
جان ( به جانت سوگند)يا به( ويد:سوگند خوردن به غير خداوند مثل اينكه بگ ج:

بلكه شرك ، يا به ملت سوگند) همه اينها حرام هستند( به رئيس قسم يا( خودم)يا
 براي كسي صحيح نيست.، چون چنين تعظيم و بزرگداشتي جز براي خداوند، اشندب مي

مشرك ، ودش ميهر كسي چيزي غير از خداوند را باچيزي تعظيم كرد كه فقط براي خدا 
اما از آنجا كه سوگند خورنده اين عقيده را ندارد كه كسي كه او به آن سوگند  است؛

                                                            
 ).11-9مسلم  ( -1
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د و عمل او شرك آي ميشرك اكبر به شمار ن، رد عظمتي همچون خداوند داردخو مي

 مرتكب شرك اصغر شده است.، هركسي به غير از خدا قسم بخورد، اصغر است

هصلَّى  پيامبر جلَّ إنَّ اهللا [ رمايد:ف ميم علَيه وآله وسلَّ اللـَّ ؛  عزّ وَ مْ وا بِآبائِكُ لِفُ ْ مْ أنْ حتَ اكُ نْهَ يَ

تْ  مُ لِفْ بِاهللاِ أَوْ لِيَصْ يَحْ لْ الِفاً فَ انَ حَ نْ كَ   )1445F1(]فَمَ

پس هركسي كه ، دكن مي[خداوند عزوجل شما را از سوگند خوردن به پدرانتان نهي 
 د.]رد به خدا سوگند بخورد يا ساكت باشخو ميسوگند 

هپيامبر صلَّى  كَ [ رمايد:ف ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ َ رَ أَوْ أرشْ فَ ريِ اهللاِ فقد كَ لَفَ بِغَ نْ حَ  )1446F2(]مَ

 )هركس به غير از خدا سوگند بخورد كفر و يا شرك ورزيده است(
پس به هيچ كس غير از خدا قسم خوردن جايز نيست. حتي به پيامبر و جبرئيل و 

 سوگند خوردن جايز نيست. ها انسانو مالئكه و ، برانديگر پيام

هاما اينكه پيامبر صلَّى  قَ [ علَيه وآله وسلَّم فرمود: اللـَّ دَ بِيهِ إِنْ صَ أَ لَحَ وَ  ]أَفْ

(ويد رستگار شد]گ مي[به پدرش سوگند اگر راست 
1447F

3(  
رفته و گفته بعضي آن را نپذي، علماي حديث در مورد اين حديث اختالف كرده اند

هاند: گفته شدن اين كلمه از زبان پيامبر صلَّى  بنابراين ، علَيه وآله وسلَّم صحت ندارد اللـَّ
ويد: گفتن اين جمله از پيامبرصلَّى گ مي؛ اما بنا بر قول كسي كه ماند مياشكالي باقي ن

ه ه پيامبر صلَّىعلَيه وآله وسلَّم ثابت است و  اللـَّ پاسخ ، علَيه وآله وسلَّم آن را فرموده اللـَّ
و أبيه) كه در حديث آمده از نظر داللت بر معني مبهم است كه در ( ةاين است كه كلمـ

گويند و حرمت قسم خوردن به غير نام اهللا از بديهيات است  -مشكل –اصطالح به آن 
ما با دو حكمِ محكم و متشابه رو به رو  گويند. بنابراين -محكَم –كه در اصطالح به آن 

 ند.كن مييرند و متشابه را رها گ ميهستيم و شيوة راسخان در علم اين است كه محكم را 

                                                            
 )3. (-1646) ومسلم.2679. و أطرافه في  (6108بخاري. -1
) و صححه و وافقه 7814( 4/297و الحاكم » حديث حسن«. و قال: 1535.وترمذي.3251ابوداوود. -2

 الذهبي.                                                                                                                    
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﴿ رمايد:ف ميخداوند متعال                   

                                  

                                       

   ﴾ :۷[آل عمران[ 

اوست كه كتاب را بر تو نازل كرده است بخشي از آن آيه هاي محكمات است و «
اصل و اساس اين كتاب هستند و بخشي  ها آنمعاني مشخص و اهداف روشني دارند و 

مي  ها آناز آن آيه هاي متشابهات است و معاني دقيقي دارند و احتماالت مختلفي در 
ه در دلهايشان كژي است براي فتنه انگيزي و تأويل نادرست به دنبال رود و اما كساني ك

 دل در كه آنان اما پس ند.دا ميمتشابهات مي افتند؛ در حالي كه تأويل آن را جز خدا ن
 مى پيروى، است متشابه كه آن از آنچه از تأويلش طلب و جويى فتنه براى دارند كژى
 آن به: گويند مى علم در راسخان و داند مىن]  كسى[ خدا جز را آن »تأويل« و كنند

 »ماست پروردگار نزد از]  متشابه و محكم از آن[ همه. ايم آورده ايمان
، علت اين كه اين از متشابهات است اين است كه در آن احتماالت زيادي مي رود

هشايد اين فرموده پيامبر صلَّى  قسم خوردن به غير نام  قبل از نهي ازوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
هممكن است مخصوص پيامبر صلَّى ، بوده است تعالىاهللا  علَيه وآله وسلَّم بوده  اللـَّ

شايد به غير قصد و اراده بر زبانش آمده است ، است؛ چون شرك در حق او امكان ندارد
هآن هم نسبت آن به پيامبر صلَّى ، و از آنجا كه اين كلمه يه وآله وسلَّم صحت علَ اللـَّ

ايد محكم را بگيريم و محكم نهي از ب مي، اين احتماالت را دارد ةهمـ، داشته باشد
 سوگند خوردن به غير از خدا است.

يشان به قسم خوردن به غير از خدا عادت كرده ها آنويند: زبگ مياما بعضي از مردم 
وييم: اين دليل گ مي؟ سخت است؛ جواب چيست ها آناند و ترك كردنش براي 

 ود؛ بلكه شما بكوشيد تا آنرا ترك كنيد و از آن بيرون بياييد.ش مين
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او ، به پيامبر سوگند) نهي كردم كه اينطور نگو( فت:گ ميد مردي را كه آي مييادم 
او خواست تأكيد كند كه دوباره آن را ، ويمگ ميگفت: به پيامبر سوگند كه دوباره ن

اني بكوش تا اين كلمه تو ميوييم تا جايي كه گ مينش مي آمد. پس ويد؛ اما برزباگ مين
كوچك با شد خطرناك است. حتي  هرچندچون شرك است و شرك ، را بر زبان نياوري

ويد: خداوند شرك را نمي آمرزد؛ حتي اگر شرك گ ميشيخ االسالم ابن تيميه رحمه اهللا 
 اصغر باشد.

 يضابن مسعود ره لِفَ بِ [ ويد:گ ميعنْه  اللـَّ ـهِ ألَنْ أَحْ لِفَ  اللَّ نْ أنْ أَحْ َّ مِ بُّ إِيلَ ا أَحَ اذِبً كَ

ادِقاً  هِ صَ ِ ريْ  )1448F1(]بِغَ

از اين كه از روي دروغ به خدا سوگند بخورم برايم پسنديده تر است از آنكه به غير 
 خدا از روي راست سوگند بخورم.

از گناه كبيره بزرگتر شتي و گناه شرك زويد: چون گ ميشيخ االسالم ابن تيميه 
(است.

1449F

2(  

 )1/176( مجموع فتاوي و رسائل -الشيخ ابن عثيمين

ه پيامبر صلَّى] سوگند خوردن به 8[  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

هصلَّى  بعضي ازمردم عادت كرده اند كه به پيامبر س: علَيه وآله وسلَّمسوگند  اللـَّ
حكم آن ، اما به آن معتقد نيستند، رايشان عادي شده استرند و اين قضيه بخو مي

 چيست؟
هسوگند خوردن به پيامبر صلَّى  ج: علَيه وآله وسلَّم و يا ديگر مخلوقات منكر  اللـَّ

 بزرگي است و از امور حرام و شرك آميز است.
 سوگند خوردن جز به خداوند به هيچ چيزي جايز نيست.

                                                            
رواه الطيراني في )«4/177» (المجمع «قال الهيثمي في  )8902)والطيراني في الكبير (12281( شيبةابن ابي  -1

 »الكبير، ورجاله رجال الصحيح
 )، بمعناه                 6/303البن مفلح  (»الفروع «انظر: -2



   

 1955 باب پانزدهم:
 

بر اين كه قسم خوردن به غير خداوند جايز  ويد:گ ميحمه اهللا امام ابن عبد البرر
 نيست اجماع شده است.
هپيامبر صلَّى  احاديث صحيحي از روايت شده است كه در آن از  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

ود؛ چنانكه در ش ميقسم خوردن به غير از خدا نهي شده و اين كار شرك محسوب 

لَّ  اللَّـهَ إِنَّ «علَيه وآله وسلَّم روايت است كه فرمود:  اللَّـهصلَّى صحيحين از پيامبر  زَّ وَ جَ عَ

لِفْ بِ  يَحْ لْ ا فَ الِفً انَ حَ نْ كَ ؛ فَمَ مْ ائِكُ وا بِآبَ لِفُ ْ مْ أَنْ حتَ اكُ نْهَ تْ  اللَّـهِ يَ مُ  )1450F1(»أَوْ لِيَصْ

پس هر كسي قسم ، دنك ميخداوند عزوجل شما را از قسم خوردن به پدرانتان نهي (
 به خدا قسم بخورد يا ساكت باشد)رد به خدا قسم بخورد خو مي

ْلِفْ إِالَّ بِاهللاِ« درعبارتي ديگر آمده است:  پس قسم نخورد؛ مگر به خداوند)( )1451F2(»فَالَ حيَ

هابوداود وترمذي با اسناد صحيح از پيا مبر صلَّى  ه علَيه وآله وسلَّم روايت نمود اللـَّ

ريِ اهللاِ« اند كه فرمود: لَفَ بِغَ نْ حَ كَ  مَ َ رَ أَوْ أرشْ فَ ، هركس به غير از خدا قسم بخورد( »فقد كَ

 )1452F3()كفر يا شرك ورزيده است

هدر حديث صحيح ازپيامبر صلَّى  نْ « علَيه وآله وسلَّم روايت است كه فرمود: اللـَّ مَ

نَّا يْسَ مِ لَ ةِ فَ انَ لَفَ بِاألمَ  )هركس به امانت سوگند بخورد از ما نيست( )1453F4(»حَ

                                                            
 ).1646)،ومسلم  (3836البخاري  ( -1

 ).1646)،ومسلم  (3836البخاري  ( -2

)وصـححه ووافقـه   7814( 4/297والحـاكم  »حـديث حسـن   « )وقـال: 1535الترمـذي  ( )،و3251أبوداود ( -3
     الذهبي.

)،والحـاكم  4363)وابـن حبـان  (  5/352اإلمام أحمد  ( ة)واللفظ له .وأخرجه بنحوه وزياد3253أبوداوود ( -4
 ).قـال الهيثمـي فـي   19621السـنن الكبـري  (  «والبيهقـي فـي،    ،) وصححه و وافقه الـذهبي 7816( 4/298
». ثقـة ، وهـو  ثعلبةرواه أحمد والبزار،و رجال أحمد رجال الصحيح خال الوليد بـن  ):«4/332» (المجمع «

 امانـت  و دارد جـواز  صـفات  و اسماء به خوردن سوگند زيرا ندارد، جواز امانت به خوردن سوگند: ش
 سـبب  آن از نهـي  و خداسـت  فرضـهاي  از فرضي و اوامر از امري بلكه باشد، نمي خداوندي صفات از

 كـار  خورنـد  مـي  سـوگند  كه هستند اي نشود. عده خدا صفات با آن مساوات توهم كه گرفته صورت



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1956 
  
احاديث زيادي در اين موضوع آمده است و مسلمين بايد به غير از خدا قسم  

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

هباز دارند. زيرا پيامبر صلَّى  هُ « رمايد:ف ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ ْ ريِّ يُغَ لْ راً فَ نْكَ مْ مُ نْكُ أ مِ نْ رَ مَ

هِ  انِهِ ، بِيَدِ بِلِسَ تَطِعْ فَ سْ ْ يَ إنْ ملَ بِهِ ، فَ لْ بِقَ تَطِعْ فَ سْ ْ يَ إنْ ملَ نِ ، فَ فُ اإليامَ عَ لِكَ أضْ ذَ  )1454F1(»وَ

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

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

رد مانند خدا مستحق تعظيم خو ميبه آن سوگند  كسي را كه، اگر سوگند خورنده
ود و اگر معتقد باشد كه آن چيز مستحق عبادت است شرك اكبر ش ميبداند شرك اكبر 

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

 انه سميع قريب.  و از اسباب غضب حفاظت كند؛، نصيب فرمايد
 )29، 2/28( كتاب الدعوة -شيخ ابن باز

م؛ در حالي كه آن ده مي]حكم كسي كه به طالق سوگند بخوردكه فالن كار را انجام 9[
 را انجام ندهد 

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

                                                                                                                                                       
 رفت خود االرحام ذوي از يكي خانهء به يا و نكنند صحبت شخص فالن با مثالً ندهند، انجام را خيري

 و بپرهيزد وگنديس همچو از اوالً شخص بايد حالي كه در ورزند مي هم اصرار آن بر و ننمايند آمد و
 الهـي  ايسـت  فريضـه  را رحـم  صلهء و كند حانث را خود و دهد كفاره بايد خورد سوگندي چنين اگر

 هروي] خاموش اهللا عبد: شرح و [رياض الصالحين: ترجمه .بدارد پيوسته
 )49مسلم  ( -1



   

 1957 باب پانزدهم:
 

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

د؛ اگر منظورش اين باشد كه كن ميحكم چنين سخني براساس نيت شوهر فرق  ج:
خودش را موظف و تحريك به انجام كاري نمايد و هدفش ، گند خوردنيبا چنين سو

، اين نباشد كه درصورت عدم خريد آنچه بر خريد آن طالق خورده از زنش جدا شود
صحيح ترين قول علما در حكم قسم است و بايد  براساسدر اين صورت چنين طالقي 

تمند نصف صاع از خرما و غذا دادن به ده نفر مستمند براي هر مس، او كفارهء سوگند
را بپردازد و يا ده فقير را شام يا نهار ، اشدب ميغيره كه معادل تقريبي يك و نيم كيلو 

دهد يا به ده نفر مسكين لباس دهد؛ كه با آن نماز خواندن جايز باشد؛ اما اگر منظورش 
 د.وش مياين باشد كه اگر آنچه را كه براي خريد آن طالق خورده نخرد زنش طالق 

مؤمن بايد از ياد كردن طالق در چنين مواردي بپرهيزد. چون بسياري از علما  انسان
 ود.ش ميويند به صورت مطلق در صورت عدم وفا به شرط زنش طالق گ مي

هصلَّى پيامبر اكرم  اتِ « :رمايدف مي علَيه وآله وسلَّم اللـَّ بُهَ ى الشُّ قَ نِ اتَّ أَ لِدِ ، مَ َ تَربْ د اسْ ينِهِ فقَ

هِ  ضِ رْ عِ   )1455F1(»وَ

 )هر كسي از شبهات بپر هيزد به راستي كه دين و آبرويش را حفاظت كرده است(
 )107، 22/108( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة –الشيخ ابن باز 

                                                            
 )2996) مسلم  (50بخاري  ( -1



 

 

 
 

 :فصل دوم
 احكام كفارهء يمين



 

آيا در آن فقط يك كفاره ، اگر كسي بر چيز هاي متعدد از يك نوع قسم بخورد ]10[
 د يا نه؟كن ميكفايت 

كفاره سوگند چيست؟ آيا كفاره برحسب ترتيب است يا برحسب انتخاب و  س:
د يا براي هر كن مياختيار؟ آيا اگر براي يك چيز چند بار قسم بخورم يك كفاره كفايت 

 سوگندي جداگانه كفاره داد؟
براي  انانسكفارهء قسم غدا دادن به ده مستمند از خوراك هاي معمولي است كه  ج:

اشد و ب ميو يا آزاد كردن برده ايي  ها آنيا لباس دادن به ، خانواده اش فراهم مي نمايد
اگر كسي يكي از اين سه چيز را نيافت سه روز روزه بگيرد و فرد در خوراك دادن و 
لباس دادن و آزاد كردن برده ايي اختيار دارد ؛ اما بعد از اين سه چيز نوبت روزه گرفتن 

غذايي را كه بايد بدهد نصف صاع از خوراكي است كه در آنجا مصرف و ، است
اشد؛ اما لباس ب ميجو و غيره و معادل يك و نيم كيلو ، گندم، ود از قبيل خرماش مي

ان با آن نماز خواند و آزاد كردن برده. اين است تو ميپيراهن و شلوار و ردايي است كه 
 كه بردهء مؤمني را آزاد كند.

در آن يك كفاره كفايت ، خصي بر اشياء متعدد از جنس واحد قسم بخورداما اگر ش 
و اين جمله را  زنم نميمثل اينكه فردي بگويد: سوگند به خدا با فالني حرف ، دكن مي

، دكن ميزياد تكرار كند در اين صورت اگر سوگندش را بشكند فقط يك كفاره كفايت 
مثل اينكه فردي بگويد: سوگند ، لفي باشداما اگر آنچه بر آن قسم خورده از اجناس مخت

سوگند به خدا به ديدار فالني نمي روم سوگند به خدا ، زنم نميبه خدا با فالني حرف 
در اين صورت اگر در هر مورد سوگند خود را ، به سفر نمي روم و امثال اين جمله ها

 ﴿ رمايد:ف مي ود. چون خداوند متعال در سوره مائدهش ميبشكند بر او يك كفاره الزم 

                          

                                 



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1960 
  

                                 

           ﴾ :۸۹[املائدة[ 

ولي شما ، دكن مياراده مؤاخده نخداوند شما را به خاطر سوگند هاي بيهوده و بي «
كفاره ، دكن ميرا در برابر سوگندهايي كه از روي قصد و اراده خورده ايد مؤاخذه 

اينگونه سوگند ها عبارت است از خوراك دادن به ده نفر مستمند از غذاهاي معمولي و 
آزاد يد؛ يا جامه دادن به ده نفر از مستمندان و يا ده ميمتوسطي كه به خانواده خود 

كردن برده اي؛ اما اگر كسي نيافت سه روز روزه بگيرد اين كفارهء سوگندهايي است كه 
سوگند هاي خود را حفظ كنيد. اينگونه خداوند آيات خود را بر شما بيان ، ريدخو مي
 .»رد باشد كه شكر گذاريددا مي

، ه باشدبهتر است كه سه روز روزه پشت سر هم باشد تا از دايرهء اختالف بيرون آمد
و اگر سه روز را جدا جدا روزه گرفت اشكالي ندارد. چون خداوند به طور مطلق روزه 
گرفتن را بيان كرد؛ و پشت سر هم بودن آن را نگفته است كه اين لطف الهي بر بندگان 

 سخت نگرفته است. ها آناست كه بر 
 129، 23/128ابن باز مجموع فتاوي ومقاالت متنوعة  شيخ

 رفتن قبل از غذا دادن در كفاره ] روزه گ11[

آيا ، م و روزي آن را انجام دادمكن مياگر سوگند خوردم كه فالن كار را ن س:
انم سه روز روزه بگيرم و سپس آن كار را بكنم؟ يا بايد از انجام آن كار دست نگاه تو مي

 دارم؟
ن الزم اگر شخص سوگند بخورد كه فالن كار را انجام دهد براي او كفارهء يمي ج:

يا غذايش را ، زنم نميمثل اينكه بگويد: سوگند به خدا با فالني حرف ، ودش مي
، ودش ميو سپس با او حرف بزند يا غذايشان را بخورد بر او كفاره الزم ، رمخو مين

   ﴿ رمايد:ف ميچون خداوند متعال               



   

 1961 باب پانزدهم:
 

                              

                                     

                    ﴾ :۸۹[املائدة[ 

ولي شما ، دكن ميخداوند شما را به خاطر سوگند هاي بيهوده و بي اراده مؤاخده ن«
كفاره ، دكن ميؤاخذه را در برابر سوگندهايي كه از روي قصد و اراده خورده ايد م

اينگونه سوگند ها عبارت است از خوراك دادن به ده نفر مستمند از غذاهاي معمولي و 
يد؛ يا جامه دادن به ده نفر از مستمندان و يا آزاد ده ميمتوسطي كه به خانواده خود 

كردن برده اي؛ اما اگر كسي نيافت سه روز روزه بگيرد اين كفارهء سوگندهايي است كه 
سوگند هاي خود را حفظ كنيد. اينگونه خداوند آيات خود را بر شما بيان ، ريدخو مي
 . »رد باشد كه شكر گذاريددا مي

خداوند در اين آيه كفارهء قسم را توضيح داده است و بيان كرده كه روزه گرفتن 
 براي كسي است كه توانايي خوراك دادن و لباس دادن و آزاد كردن برده را ندارد.

و صحيح ، در مقدار واجب از خوراك براي هر مستمندي اختالف كرده اندعلما 
، د از قبيل: برنجده ميترين قول اين است كه از همه خوراك هايي كه خانواده اش 

اهد تقريباً يك و نيم كيلو بدهد. و اگر ده مستمند را خو ميخرما و غيره از هر كدام كه 
، انست با آن نماز بخواندتو مياي لباس داد كه او  شام يا نهار داد يا به هر يك به اندازه

د و اگر كن ميو اگر برده اي مؤمن چه زن چه مرد را آزاد كرد كفايت  .كافي است
 نتوانست يكي از اين كارها را بكند آن وقت سه روز روزه بگيرد.

 135، 23/134مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة  –شيخ ابن باز 

 ود؟ش ميوگند بخورد آيا كفاره براو الزم ] اگر كسي به دروغ س12[

، خواست كه دوباره پاسپورت بگيرد و، برادري دارم كه پاسپورت گرفته است س:
ري كه قبالً گذر نامه نگرفته اي خو ميمسؤل گذر نامه به او گفته است كه آيا تو قسم 



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1962 
  

آيا او  حكم چيست، برادرم ترسيده و سوگند خورده كه تا حاال گذر نامه نگرفته است
 بايد گوسفندي صدقه بدهد؟ يا كفاره آن را بدهد؟

و همچنين هر كسي كه به دروغ سوگند بخورد بايد توبه نمايد ، او بايد توبه كند ج:
قول صحيح در سوگند دروغين كفاره ، بنابراين، و دوباره چنين نكند، و پشيمان شود

مثل ، ودش ميوند الزم ش ميرده و كفاره در سوگند هايي كه براي آينده خو، ودش ميالزم ن
يا سوگند به خدا با فالني حرف ، مكن مياينكه فردي بگويد: سوگند به خدا چنين 

ويد و گ مياگر اين سوگند ها را بشكند بايد كفاره بدهد؛ اما كسي كه دروغ ، زنم نمي
و از كارش پشيمان شود و از گناه دست بكشد و ، رد فقط بايد توبه نمايدخو ميقسم 

خشد ب ميادقانه تصميم بگيرد دوباره اين كار را انجام ندهد و اينگونه خداوند او را ص

﴿ رمايد:ف ميخشد. چنان كه خداوند متعال ب ميچون خداوند گناهان را با توبه      

                 ﴾ :۳۱[النور[  

 »توبه نماييد تا رستگار شويد تعالىن! به سوي اهللا اي مؤمنا«

هپيامبر صلَّى  ]د: فرماي ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ هُ نْبَ لَ نْ الَ ذَ مَ نْبِ كَ نَ الذَّ ([التَّائِبُ مِ
1456F

1( 

 كسي كه از گناه توبه كند مانند كسي است كه گناه نكرده است)(
 ]116، 23/115ت متنوعة[مجموع فتاوي و مقاال –الشيخ ابن باز 

د و سپس از روي فراموشي آن كار را انجام كن مي]اگر سوگند خورد كه فالن كار را ن13[
 داد

من سوگند خوردم كه در خانهء او ، من و دوستم در محل كار اختالف كرديم س:
و بعد ، يكبار فراموش كردم به خانه اش رفتم و مقداري ميوه خوردم، آب و غذا نخورم

                                                            
 10/154»السـنن الكبـري  «)،والبيهقـي فـي   10281( 10/150»الكبيـر «)،والطيراني فـي  4250( )ابن ماجه1( -1

المفـاتيح    ةمرقـا « و )313( 1/249لحسـنة المقاصـد ا «)وهوحديث حسن بشواهده. انظـر: 20350،20348(
 ).3/276للمناوي  (»فيض القدير«)،و:5/270(



   

 1963 باب پانزدهم:
 

لطفاً مرا ، ن كه از خانه اش بيرون رفتم يادم آمد كه من چنين سوگندي خورده بودماز آ
 انم در خانه او آب و غذا بخورم؟تو ميآيا بعد از دادن كفاره ، راهنمايي كنيد

يعني دادن كفاره بر تو الزم ، ودش ميچيزي بر تو الزم ن اي كردهاگر فراموش  ج:
ت غذا بخوري و كفاره بدهي و اگر اين دوست اما بهتر آن است كه با برادر، نيست

اما اگر آدم خوبي ، ديندار است بهتر آن است كه كفاره بدهي و در خانه اش غذا بخوري
و از او ، با او غذا نخور و نزد او نرو، نيست خداوند را به خاطر اين قسم شكر بگذار

وند را به خاطر خدا، دده مياگر او فرد گناهكاري است و به گناه دعوت ، دوري كن
اگر فرد خوبي است قسم خود را بشكن و به ده ، اينكه از او دور شده اي سپاس بگو

 به خانه برادرت برو و غذا بخور. ، نفر غذا يا لباس بده

هپيامبر صلَّى  ها خرياً [ رمايد:ف ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ نيٍ فرأيت غريَ مِ ىلَ يَ تَ عَ لَفْ ا حَ إِذَ

ٌ فَكَ  ريْ وَ خَ ي هُ ذِ ينِكَ وأْتِ الَّ مِ نْ يَ رْ عَ  )1457F1(]فِّ

همان كار را كه بهتر است ، هرگاه سوگند خوردي و غير از آن را بهتر از آن ديدي(
 انجام بده و كفارهء قسمت را بده)

اءَ  اللَّـهِ إِينِّ وَ [ رمايد:ف ميو نيز   غريها خَ  اللَّـهُ إِنْ شَ أَرَ نيٍ فَ مِ ىلَ يَ لِفُ عَ ا إِالَّ الَ أَحْ نْهَ ا مِ ً ريْ

 ٌ ريْ وَ خَ ي هُ ذِ يْتُ الَّ تَ أَ ينِي وَ مِ نْ يَ تُ عَ رْ فَّ  )1458F2(]كَ

كفاره ، سوگند به خدا ان شاء اهللا اگر سوگند بخورم و خالف آن را بهتر بدانم(
 م)ده ميم و همان كاري را كه بهتر است انجام ده ميسوگندم را 

 )114، 23/113( المجموع فتاوي و مقاالت متنوعة -الشيخ ابن باز

                                                            
 ).1652،1651،1650) و اللفظ له و مسلم  (6622بخاري  ( -1

 )1649) و مسلم  (6623بخاري  ( -2



 

 

 

 

 :فصل سوم
 احكام نذر



 

 ] نذر مكروه است؛ اما وفا به آن الزم است 14[

 حكم شرعي در مورد نذر چيست ؟ آيا وفا نكردن به نذرگناه است؟ س:

پيامبر اكرم صلَّى ، حكم نذر اين است كه از نظر شرعي نذر كردن مكروه است ج:

ه ٍ [ نذر كردن نهي فرمود:از وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ ريْ أْيتِ بِخَ نْ ، إِنَّهُ الَ يَ جُ بِهِ مِ رَ تَخْ سْ إِنَّامَ يُ

ـ يلِ الْ  )1459F1(]بَخِ

بلكه به وسيلهء آن از بخيل مالش بيرون ، دآور مينذر هيچ خيري به همراه را ن(
 ود)ش ميآورده 

ند؛ نذر يرگ ميند يا مورد آزار قرار كن ميوند يا ضرر ش ميبعضي از مردم وقتي مريض 
يا گوسفندي ذبح ، ندده ميصدقه اي ، ند كه اگر از بيماري بهبود يابند يا سود كنندكن مي
رند. ب مييا سود ن، دده ميرا شفا ن ها آنو معتقدند كه بدون اين نذر خداوند ، ندكن مي

هصلَّى بنابراين پيامبر  ء نذر چيزي را خبر داد كه خداوند به وسيلهوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
اما فرد نذر كننده بخيلي است كه جز با نذر انفاق ، دده ميكه مقدر نموده تغيير ن

 د.كن مين
وفا به آن و ، صدقه يا اعتكاف باشد، روزه، اگر نذر در مورد عبادتي همچون نماز

 انجام دادن آن الزم است.
و يا گرفتن مال ويا نوشيدن شراب ، زنا، اگر نذر در مورد گناهي باشد همچون قتل

انجام دادن آن الزم نيست و بايد فرد نذر كننده كفارهء يمين ، ديگران به زور و امثال آن
 ، بدهد كه غذا دادن به ده نفر مستمند.....

سفر و سخن عادي و ، پوشيدن لباس، نوشيدن، اگر نذر كار جايزي همچون خوردن
 ادا كند و يا كفاره بدهد. امثال آن بود فرد نذر كننده مختار است كه نذرش را 

نذر به مصرف ، ذبح گوسفندي و امثال آن، اگر نذر بر طاعتي بود مانند: طعام دادن
 مستمندان برسد.

                                                            
 ) و اللفظ له في أحد مواضعه.1640،1639) و مسلم  (6609،6608بخاري  ( - 1
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بايد آن را انجام ، حج و عمره بود، اگر نذر عمل صالح بدني و يا مالي مانند جهاد
يريه خريد كتاب و پروژه هاي خ، اگر نذرش را مخصوص محلي مانند مساجد، دهد
بايد همان كار را بكند و جايز نيست نذر را در بخش ديگري غير از آنچه نذر كرده ، كرد

 است انجام دهد.
 149، 148فتاوي المرأة.ص –شيخ ابن جبرين 

                                                                     ]حكم تغيير جهت نذر15[

ذر خود را بعد از مشخص نمودن در امري خاص اند جهت نتو مي انسانآيا  س:
 تغيير دهد؟

نم كه نذر نمودن امري دا ميذكر اين مقدمه را الزم ، قبل از جواب به اين سؤال ج:
شايسته و جالب نيست؛ زيرا نذر نمودن يا مكروه است يا حرام. زيرا رسول اهللا صلَّى 

ه ٍ [ هي نموده و فرموده:از نذر نمودن نوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ ريْ أْيتِ بِخَ جُ بِهِ ، إِنَّهُ الَ يَ رَ تَخْ سْ إِنَّامَ يُ

نْ  ـمِ يلِ الْ  )1460F1(]بَخِ

 ود)ش ميد بلكه به وسيله آن مال بخيل بيرون آورده آور مينذر هيچ خيري ن(
 بايد دانست كه خيري كه اميد آن مي رود به سبب نذر نيست.

كه اگر اهللا ، كه مريض شدند نذر مي نمايند بسياري از مردم چنين هستند كه هنگامي
بايد دانست كه شفا يافتن مريض ، ندده ميتعالي آنان را شفا دهد فالن كار خير را انجام 

سبب دفع آن مشكل نشده است؛ ، و پيدا شدن گمشده ربطي به نذر ندارد؛ يعني نذر
 انده است.بلكه اهللا تعالي بيمار را شفا داده و گمشده را به صاحبش باز گرد

، بايد متوجه بود كه لطف و كرم اهللا تعالي بيشتر از آن است كه هنگام درخواست
 چيزي را با پروردگار شرط نمود.

، گمشدهء شما را بر گرداند، شما بايد از اهللا بخواهيد كه بيماري شما را شفا دهد
، ندكن ميي كه نذر بسياري از كسان، بدون اينكه نيازي به نذر باشد؛ زيرا نذر تأثيري ندارد

                                                            
 تخريج حديث در فتواي سابق گذشت. -1



   

 1967 باب پانزدهم:
 

ند و چه بسا آن را به كلي كن ميهرگاه مشكلشان حل شد در وفاي به نذر سهل انگاري 
 ند و بايد دانست كه عواقب اين كار بسيار خطرناك است.كن ميفراموش 

 ﴿ رمايد:ف ميخداوند                   

                            

                                       

   ﴾ :۷۷ – ۷۵[التوبة[ 

 ما به خويش فضل از اگر كه اند بسته پيمان خداوند با كه هستند آنان از كسانى و«
 كه وقتى گاه آن)75( بود خواهيم درستكاران از و دهيم مى صدقه حتما، بدهد]  چيزى[

 روى كنان اعراض و ورزيدند بخل آن در، بخشيد آنان به خويش فضل از خداوند
 خالف بودند كرده وعده او با آنچه در خداوند با آنكه]  سزاى[ به سپ)76( برتافتند
، رسند او لقاى به كه روزى تا] نيز خداوند[، گفتند مى دروغ آنكه] كيفر[ به و كردند
 »)77( داد قرار شان] كار اين سرانجام[ دلشان در را نفاق

 بنابراين براي مؤمن شايسته نيست كه نذر نمايد.
در موردي نذر نمود و به  انسانه مطرح شد اين است كه هرگاه در پاسخ سؤالي ك

ثوابش بيشتر است و براي بندگان ، نظرش آمد كه اداي نذر در جايي ديگر بهتر است
اند جهت نذرش را تغيير دهد و نذرش را آنطور كه بهتر تو ميخدا سود بيشتري دارد 

هپيامبر اكرم صلَّى  دليل جواز اين كار اين است كه مردي نزد(، است ادا كند علَيه  اللـَّ
 هآلو لَّمسلَّى وآمد و گفت: يا رسول اهللا صه علَيه وآله وسلَّم من نذر نموده ام كه اگر  اللـَّ

، اهللا تعالي فتح مكه را بر شما مقدر نمايد به بيت المقدس بروم و در آنجا نماز بخوانم

هپيامبر صلَّى  نا] ه وآله وسلَّم فرمود:علَي اللـَّ لِّ هاهُ ] ، [همين جا در مكه نماز بخوان [صَ

هپيامبر صلَّى ، آن مرد دوباره حرفش را تكرار نمود  علَيه وآله وسلَّم دوباره فرمود: اللـَّ

نا] لِّ هاهُ ى پيامبر صلَّ، آن مرد دوباره گفته اش را تكرار نمود، همين جا نماز بخوان][ [صَ

ه أْنَكَ إذن] علَيه وآله وسلَّم فرمود: اللـَّ  دوست داريد) هر طور كه خودت [شَ
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اند در پرداخت نذر مورد بهتر را انتخاب تو مي انساند كه كن مياين روايت داللت 
 نمايد و جهت نذرش را در بهترين جهت تغيير دهد.

 )150، 149( ص، فتاوي المرأة –شيخ ابن عثيمين 

  ]حكم تأخير وفاي به نذر16[

كسي كه وفاي به نذر را بعد از محقق شدن آنچه بر آن نذر نموده به تأخير مي  س:
 اندازد حكمش چيست؟

يابد پنج روز براي اهللا تعالي روزه ، د اگر بيماري اش بهبودكن ميمثالً شخصي نذر 
البته ايشان پنج ، ازدمريضي بهبود مي يابد؛ اما ايشان روزه را به تأخير مي اند، يردگ مي

يا ، آيا اين پنج روز را پشت سر هم روزه بگيرد، روز را از نظر وقت مشخص ننموده اند
 ود؟ش ميدر صورت تأخير در وفاي به نذرش كفاره بر او الزم 

، اعتكاف، صدقه، مانند نذر نمودن براي روزه، وفاي به نذرِ طاعت واجب است ج:
ط به موردي مانند شفاي بيمار يا برگشت مسافر از حج و تالوت قرآن. اگر نذر مشرو

پس از تحقق شدن شرط فوراً به نذرش وفا نمايد؛ با تأخير گناهي بر او ، سفر بود
 نيست.

وارثانش از طرف او نذرش را ، اگر نذر كننده وفات نمود و نذرش بر عهده اش بود
تا مسلمان از عهدهء  ،بايد توجه نمود كه وفاي به نذر فوراً الزم است، ادا نمايند

 واجباتش فارغ شود.
 )147( فتاوي المرأة. ص –شيخ ابن جبرين 
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 شهادت قضا و



 

 

 

 

 فصل اول:
 قضاوت



 

 ] حكم كسي كه مجبور است قضاوت خود را به دادگاههاي غير اسالمي ارجاع دهد1[

ي رسيدن در صورتي كه در كشوري دادگاهها غير اسالمي هستند و شخص برا س:
حكمش ، به حقوقش چاره اي ندارد جز اين كه از طريق اين دادگاهها اقدام نمايد

 ود يا خير؟ش ميچيست؟ آيا او كافر 
در صورتي كه شخصي مجبور شود شكايت خود را جهت رسيدگي به  ج:

ود؛ اما بايد خاطر نشان ساخت كه ش ميكافر ن، دادگاههاي غير اسالمي ارجاع دهد
مگر در مواقع ضروري كه براي رسيدن به ، ه ي چنين كاري را ندارندمسلمانان اجاز

انند در مسيري گام بردارند كه تو ميراهي ديگر وجود نداشته باشد؛ مسلمانان  حقش
 شريعت به آنان اجازه داده است.

 )23/214( مجموع فتاوي ومقاالت متنوعة -الشيخ ابن باز

 دعوا قاضي ازيكي از دو طرف ]حكم جانب داري2ِِ[

د كن ميد؛ و او را تلقين كن ميقاضي اي كه از يكي از دو طرف دعوا جانب داري  س:
آيا ، دكن ميد كه اگر حكم صادره را نپذيرد با او برخورد كن ميو طرف ديگر را تهديد 

قَاضٍ يفِ «اين نوع قضاوت شامل وعيدي است كه در حديث آمده:  يَانِ يفِ النَّارِ وَ قَاضِ

ـ نَّةِ الْ  »جَ

(در بهشت هستند)، دو گروه از قاضيان جهنمي هستند و يك گروه از قضات(
1461F

1( 
 بر قاضي حرام است كه از يكي از دو طرف دعوا جانب داري كند. ج:

جانب داري از يكي از دو طرف دعوا ظلم است. مستحق است كه چنين قاضي اي 
بنابراين فردي كه  از كار بر كنار شود. قاضي با اين كارش در قيامت مستحق وعيد است.

عملكرد قاضي را گزارش كند. ايشان بايد دادخواستي تنظيم ، دكن ميقاضي او را تهديد 
 كنند و خواهان رسيدگي پرونده در دادگاه تجديد نظر شوند.

                                                            
)،والبيهقي فـي  2315وابن ماجه (،)واللفظ له1322)،والترمذي (3573جزء من حديث اخرجه: أ بو داود ( -1

 )3051» (صحيح أبي داود«).وصححه األاباني في 20142» (السنن الكبري«
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د كه بدون علم و ده ميقاضي را در رديف كساني قرار ، عملكرد قاضي با اين شيوه
ناسد؛ اما بر خالف آن ش مياست كه حق را يا مانند كسي ، ندكن ميدانش قضاوت 

 د.كن ميقضاوت 
هرگاه فردي از يكي از قضات مشاهده نمود كه با يكي از دو طرف دعوا شدت 

قاضي را ، دكن ميجانب داري و حمايت  يرد و از ديگريگ ميبرخورد را در پيش 
 نصيحت كند و عذاب آخرت را براي او گوشزد نمايد.

 جبرين فتوا با امضاي شيخ ابن

داشتن دو اجر براي كسي كه در اجتهادش راه « حكم كسي كه با استفاده از حديث ]3[
اهد خودش را تبرئه خو مي» پيمايد و يك اجر براي كسي كه اشتباه كند ثواب را مي

 نمايد و خطايش را توجيه كند

مَ احلَاكِمُ [ ثابت است كه فرموده: در حديث صحيح از رسول اهللا س: كَ ا حَ  إِذَ

انِ  رَ لَهُ أجْ ابَ فَ دَ ثُمَّ أصَ تَهَ اجْ رٌ ، فَ لَهُ أَجْ أَ فَ طَ مَّ أَخْ دَ ثُ تَهَ اجْ مَ وَ كَ ا حَ إِذَ  )1462F1(]وَ

درست باشد  اگر حكم صادره، اجتهاد حكمي را صادر نمود براساسحاكم  وقتي كه«
 »درس ميو اگر حكم صادره اشتباه باشد يك پاداش به او ، درس ميدو پاداش به او 

تبرئه ، اين حديث خود را از حكمي كه اشتباهاً صادر شود استناد مردم بهبعضي از 
 ويند: آنان در هر حال مأجور هستند.گ ميند؛ و كن مي

 آيا اجتهاد فقط محدود به اثبات، لطفاً معناي اجتهاد را در اين حديث توضيح دهيد
 است يا در مورد دفع اتهام هم كاربرد دارد.

ـ[ در حديث آمده: ج: قَاضٍ يفِ قُ الْ يَانِ يفِ النَّارِ وَ : قَاضِ ةٌ اةُ ثَالثَ ِ الْـضَ ريْ لٌ قَىضَ بِغَ جُ ؛ رَ نَّةِ جَ

ـ اكَ يفِ النَّارِ الْ ذَ اكَ فَ لِمَ ذَ عَ قِّ فَ وَ يفِ النَّارِ ، حَ هُ وقَ النَّاسِ فَ قُ لَكَ حُ أَهْ لَمُ فَ عْ قَاضٍ الَ يَ قَاضٍ ، وَ وَ

ـقَىضَ بِ  لِكَ يفِ الْ قِّ فَذَ ـحَ نَّةِ الْ  )1463F2(]جَ

                                                            
 )7352بخاري  ( -1
 تخريج آن در فتواي سابق گذشت. -2



   

 1973 شهادتباب شانزدهم: قضا و 
 

جهنمي هستند. و يك گروه از آنان  بر سه نوع هستند: كه دو گروه از آنان، [قضات
قطعاً جهنمي است؛  كسي كه دانسته به ناحق قضاوت كند چنين قاضي اي، بهشتي است

قضاوت كند او نيز جهنمي است؛ گروه سوم ، كه ندانسته به نا حق قاضي اي گروه دوم
بهشتي  چنين قاضي اي، عيت و احقاق حق استواق براساس قضاوت او قاضي اي كه

 است.]
اما در مورد اجتهاد بايد گفت: اجتهاد يعني تالش و بذل جهد در بررسي مدارك و 

جمع بين داليل و اقوال ، در قضاياي پيش آمده ،توان شواهد و داليل به اندازه ي
 ،طرف دعوا داليل و مستندات بررسي كليه ي ،موارد احتمالي بررسي كليه ي، متعارض

براي پاسخ گويي به ، دادن مجال كافي به طرف، تفهيم اتهام، مقايسه بين طرفين دعوا
با  ،دوري از تمايالت شخصي و جانب داري از يكي از دو طرف دعوا، داليل شاكي

رعايت ، و يا مواردي از اين قبيل، شهرت، آشنايي، رعايت فاميل، انگيزه هايي همچون
توجه به سخنان دو طرف ، رفين دعوا در جايگاه و محل نشستنمساوات و عدالت بين ط

 دعوا و حتي نوع نگاه.
قاضي حق ندارد به سخنان يكي از طرفين دعوا بدون حضور ديگري گوش كند. 

حق ندارد پرونده اي را جهت رسيدگي به كسي تحويل دهد كه از يكي از دو ، قاضي
ب قضاوت كه فقها آن را در احكام و رعايت كليه آدا د؛كن ميطرف دعوا جانب داري 

  واهللا اعلم قضاة ذكر نموده اند.
 فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين

 د تا رشوه دريافت كندكن ميتراشي  مانع، حكم كسي كه در اجراي حكم ]4[

كسي به منظور دريافت رشوه اجراي حكم را به تأخير مي اندازد: حكمش  س:
 چيست؟

زيرا چنين كاري در حكم  خص مذكور ناجايز است؛پرداخت هر نوع مبلغي به ش ج:
 رشوه است.
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ايشِ وَ [ نَ الرَّ عَ ـلَ تَيشِ الْ رْ رشوه دهنده و رشوه گيرنده هر دو را لعنت  [رسول اهللا )1464F1(]مُ

 نموده است.] 
رشوه از نظر اجتماعي پيامدهاي نا گواري را به دنبال خواهد داشت. رشوه منجر به 

 د.آور ميجسور و با جرأت بار ، را در انجام جرم سانانرشوه ، ودش ميفساد و ظلم 
 )23/2350234( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة -الشيخ ابن باز

به اين دليل كه تالش  ،] حكم به كار بردن كلمات زننده و نامناسب براي مدعي عموم5[
 ثابت كند د تا جرم را بر مدعي عليهكن مي

شكايت را جهت رسيدگي و اثبات ، موممدعي ع، در برخي از كشورهاي عربي س:
د تا جرم را بر مدعي عليه ثابت كن ميو با تمام توان تالش ، دكن ميبه دادگاه تقديم ، حق

 كند و او را محكوم نمايد.
با تمام ، نهايت پستي و زشتي است؛ زيرا مدعي عموم اين كار در، از نظر برخي

ونده سازي عليه ديگران و جمع آوري آيا پر، د تا متهم را محكوم كندكن ميوجود سعي 
و بازي با كلمات جهت اثبات محكوميت ، مدارك و شواهد به منظور محكوم كردن آنان

 متهم از نظر شرعي جايز است يا خير؟ آيا اين كار متعارض با روش رسول اهللا
از سعي داشت او را  پيامبر، نيست؟ آنگونه كه در مورد كسي كه اقرار به زنا نموده بود

به او گفت:  پيامبر ، اعترافش منصرف كند تا حد زنا بر او جاري نشود و تبرئه گردد
 شايد فقط او را بوسيدي و سخناني از اين قبيل...

و همچنين عملكرد اصحاب پيامبر از » غامديه«با  همچنين بر خورد رسول اهللا 
 ...جمله عمر بن الخطاب و ديگر صحابه

                                                            
) و ابــن 1337،1336) و الترمــذي  (3580) و أبــوداود  (5/279) و  (2/387،212،194،190،164احمــد  ( -1

 ».حديث حسن صحيح«) و قال الترمذي: 2313ماجه  (
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وضوع اظهار داشت اين است كه جواز و عدم جواز چنين ان در اين متو ميآنچه ج:
كاري امري نسبي است؛ زيرا به نسبت بعضي از متهمين وبه نسبت برخي از حقوق 

 جايز است و به نسبت برخي ديگر جايز نيست.
ان جهت اثبات تو ميفاسد و اهل معصيت است ، ي بزهكارها انسانچنانچه متهم از 

 آوري نموده و در جهت اثبات جرمش تالش نمود. مدارك وشواهد را جمع، اتهام
، ي بد زبان و اهل سب و شتم استانسان، مانند اين موارد كه نامبرده اهل نماز نيست

با افرادي مصاحبت و رفت ، هميشه خارج از منزل با افراد شرور و جنايتكار همراه است
وايي و عدم التزام به كساني كه در بي تق، و آمد دارد كه اهل منكرات و مخدرات هستند

 دين و شريعت زبانزد عموم هستند.
دوستانشان كساني ، اهل دود و قليون هستند، ريش تراش، اطرافيانشان افراد الابالي

از مجالس ذكر و ياد ، ندده ميهستند كه ملتزمين به دين و شريعت را مورد تمسخر قرار 
بازيهاي بيهوده شركت  انواع و همواره در مجالس رقص و آواز و، خدا دوري مي ورزند

كار ناجايزي ، مي ورزند؛ پرونده سازي عليه چنين افرادي الزم است و پيگيري امور آنان
 به شمار نمي رود؛ زيرا چنين افرادي فاقد احترام هستند.

ان شهر و تو ميسختگيري در مورد اين افراد به نفع جامعه است؛ زيرا با كنترل آنان 
بزهكاري هايي كه موجبات خشم خداوند را در دنيا و آخرت به  جامعه را از معاصي و

و شايسته است و از  وارسته يانسانحفاظت نمود. اما در صورتي كه متهم ، همراه دارد
كارها و امور زندگي او و پيدا كردن نكات  زير نظر گرفتن، اين نوع منكرات فاصله دارد

 ذيت وآزار بندگان خداوند متعال است. ا ناجايز است؛ زيرا اين كار به منزله ي ضعفش

فْضِ [ در حديثي آمده است: ْ يُ ملَ انِهِ وَ لَمَ بِلِسَ نْ أَسْ َ مَ رشَ عْ ا مَ ـيَ وا الْ ذُ ؤْ : الَ تُ بِهِ لْ نُ إِىلَ قَ إِيامَ

ـ ةَ أَ الْ رَ وْ تَبَّعَ عَ نْ تَ هُ مَ إِنَّ ؛ فَ ِمْ اهتِ رَ وْ وا عَ تَّبِعُ الَ تَ مْ وَ وهُ ُ ريِّ عَ الَ تُ نيَ وَ لِمِ سْ يهِ مُ ـخِ تَبَّعَ الْ لِمِ تَ سْ ـهُ مُ  اللَّ

هُ  تَ رَ وْ تَّبعِ ، عَ نْ يَ مَ لِهِ  اللَّـهُ وَ حْ فِ رَ وْ وْ يفِ جَ لَ هُ وَ حْ فْضَ هُ يَ تَ رَ وْ اي كساني كه به ظاهر ايمان [ )1465F1(]عَ

                                                            
 )7984وهو في صحيح الجامع برقم:  (». حسن غريب«) و قال: 2032ترمذي  ( -1
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مسلمانان را اذيت نكنيد و به دنبال ، آورده؛ اما هنوز ايمان به قلبتان وارد نشده است
يرا هر كسي كه به دنبال عيوب برادر مسلمانش باشد اهللا تعالي به عيوب آنان نباشيد؛ ز

دنبال عيوب او خواهد بود و هر كسي كه اهللا تعالي عيوب او را بپايد حتماً رسوايش 
 حتي اگر در كنج خانه اش هم باشد.]، دكن مي

﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي                    

                 ﴾ :۵۸[األحزاب[ 

 مى، باشند شده مرتكب كه گناهى هيچ بى را مؤمن زنان و مردان كه كسانى و«
 »)58( اند كشيده دوش بر را آشكار گناهى و بهتان] بار[ راستى به، آزارند

تا او را از اعترافش  نمود ميسعي  پيامبر، اقرار به زنا كرده بود اما در مورد كسي كه
نامبرده فردي متقي بود و از عذاب الهي بيمناك بود و از همين رو با ، منصرف نمايد

نيز سعي  پيامبر، است حكم شريعت در مورد او اجرا شودخو مياعترافش به عمل زنا 
ايد مرتكب امري شده كه حكمش از زنا تا موضوع را به او تفهيم كند كه ش نمود مي

 است و به آن اعتراف كند تا حكم زنا از او دور شود. واهللا اعلم تر پايين
 فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين



 

 

 

 

 :فصل دوم
 احكام شهادت و گواهي



 

 حكم پرده پوشي از افراد گناهكار ]6[

اما راز او را ، يندب ميحكم كسي كه ديگري را در حال ارتكاب جرم و معصيت  س:
د به اين اميد كه از اين كار بر گردد و توبه كند كن ميد و فقط او را نصيحت كن ميفاش ن

 آيا اين شخص گناهكار است؟
چنانچه انجام دهنده ي گناه و معصيت از كساني نيست كه همواره مرتكب گناه  ج:

پرده ، ندوند و نسبت به دستورات شريعت بي پروا و بي توجه هستش ميو معصيت 
البته بايد از عذاب و عقاب الهي او را بر حذر نمود تا ، پوشي از چنين فردي جايز است

در آينده مر تكب گناه نشود؛ اما اگر شخصي در صحنه جرم و در حال انجام گناه گرفته 
از اصحاب فسق و فجور ، شود و از كساني است كه در ارتكاب گناه بي پروا است

يند مؤظف است او را به كساني كه توان مجازاتش را دارند ب ميكسي كه او را ، است
 معرفي كند تا در آينده اصالح شود و از گناه باز آيد.

ماننـد كسـي كـه    ، اسـت  هـا  انسـان ود از حقوق ش مياگر معصيت و گناهي كه انجام 
ستر پوشـي از  ، دكن مييا زنا با فردي مشاهده ، شخصي را هنگام سرقت از منزل يا مغازه

چنين گناهاني جايز نيست؛ زيرا با پرده پوشـي بـر چنـين گنـاهي حـق ديگـري ضـايع        
در حـق مسـلماني خيانـت صـورت     ، عفت و ناموس خـانواده از بـين مـي رود   ، ودش مي
بايـد او را  ، نست كه فرد قاتل يا ضارب فالن شـخص اسـت  دا مياگر شخصي ، يردگ مي

بلكـه  ، ودشـ  مـي سلماني ديگر ضـايع  معرفي كند؛ زيرا با پرده پوشي در اين موارد حق م
 شاهد جهت احقاق حق مظلوم عليه قاتل و ظالم شهادت دهد.

 فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين 

 ]حكم امتناع از شهادت به خاطر پرده پوشي از مسلمانان7[

برخي از افراد به خاطر پرده پوشي از قضايايي غير از حدود امتناع مي ورزند؛ با  س:
وند پس گناهان ديگر ش ميساقط ، وقتي كه حدود با وجود شك و شبهه اين استدالل كه

پرده پوشي در ، افراد از عدم شهادت البته هدف اصلي، وندش ميبه طريق اولي ساقط 
ويند: عدم گ ميحق مسلمانان است. برخي ديگر از افراد با اين نظريه مخالف هستند و 



   

 1979 شهادتباب شانزدهم: قضا و 
 

در قرآن از آن نهي شده است:  شهادت عليه مجرمين از باب كتمان شهادت است كه
 لطفاً در اين مورد توضيحات الزم را بيان كنيد؟

هرگاه از شخصي خواسته شد تا در مورد حقي كه مربوط به فردي از افراد است  ج:
اداي شهادت ، ودش ميحق صاحب حقي ضايع ، كه در صورت عدم گواهي، گواهي دهد

چنانچه آمدن شاهد .دت الزم استدر مورد چنين فردي الزم است وصبر برتحمل شها
 ود.ش ميهزينه آن را متحمل ، صاحب حق، براي اداي شهادت هزينه بردار است

﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي           ﴾ :۲۸۲[البقرة[ 

 »بايد از اين كار امتناع نورزند، انندخو ميو چون گواهان را به گواهي «
 بايد اين كار را انجام دهد.، اه از شاهدي خواسته شد شهادت دهديعني: هرگ

زيرا ، د؛ كتمان شهادت حرام استرس ميحق به صاحبش ، زيرا با شهادت شاهد
 رمايد:ف ميپروردگار 

﴿                      ﴾ :۲۸۳[البقرة[ 

 »و هركسي كه شهادت را كتمان كند؟ گناهكار است، مان نكنيدو شهادت را كت«
                  ود.ش ميشخص گناهكار و مستحق عذاب ، كتمان شهادت يعني با

ه اين معني وند؛ بش ميبرداشته ، بايد عرض شود: بله حدود با شبهه، در مورد حدود
ورد شخصي كه عليه او ايي باشد يا اشتباهي رخ دهد يا در م كه اگر در شهادت شبهه

ود. مانند: اين كه ش مياجراي حكم برداشته ، ود اشتباهي صورت گيردش ميشهادت داده 
كسي از بيت المال چيزي را سرقت كند و مدعي شود كه در بيت المال شريك است و 

. )اما سهمش را به او پرداخت نكرده اند و او سهم خودش را برداشته است( سهم دارد
رد با اين ادعا كه اين چيز از آن خودش ب مي: شخصي چيزي را به سرقت مانند اينكه

                   بوده كه آن را از او غصب نموده اند و امثال اين موارد.
د شبه كن ميديگري را در حال ارتكاب عمل زنا مشاهده ، بايد توجه داشت شخصي

راي عقوبت و حد با اين اي هم در كار نيست و عذري هم وجود ندارد و از طرفي اج
 كتمان كند. شاهد اجازه ندارد شهادت را، است كار حتمي و الزم
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       فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين

              دكن ميد؛ اما خالف وعده ده ميد عليه ديگري شهادت نده مي]حكم كسي كه وعده 8[

حق افراد  بهو اموري كه متعلق ، د كه در غير از حدودكن ميشخصي عهد  س:
آيا با اين كارش ، دكن ميد؛ اما زير قولش مي زند و خالف وعده ده ميگواهي ن، نيست

      ود؟ش ميگناهكار 
اگر شخصي ، ناجايز است، بايد دانست كه كتمان شهادت حتي در غير از حدود ج:

اند عهدش را بشكند؛ بدون اينكه خطري متوجه او تو مي، با ديگري چنين عهدي نموده
ندم ب ميويد: من با شما عهد گ ميود؛ زيرا اين عهد مجرد اخبار است. مثالً: شخصي ش

، شراب و... عليه شما گواهي ندهم، قتل، زنا، مثل: سرقت -حدود -جز در جرايم بزرگ
ترك نماز ، عدم پرداخت نفقه، امانت، از حدود مانند حقوق افراد تر پاييندر موارد 

به منزله  اي عدهم. بايد دانست كه چنين وده ميما گواهي عليه ش، ومواردي از اين قبيل
بنابراين كتمان شهادت در وقت نياز نا جايز است و كفاره اي ، ي كتمان شهادت است

 ود.ش ميبر اين خالف وعده الزم ن

         فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين

 ]حكم شهادت بر شهادت ديگري9[

د ده ميشهادت ، د اعتمادش استشهادت ديگري كه مور براساسشخصي  س:
ويد: خودم شنيده ام در حالي كه گ ميدر حالي كه نديده و  ويد: من خودم ديده امگ ميو

حكم چنين شهادتي ، ويدگ ميفقط از روي اعتماد بر شاهد اول چنين ، نشنيده است
 چيست؟

ند و شهادت بر شهادت ديگري كن مياحتياط ، قضات در پذيرفتن چنين شهادتي ج:
شهادت دهد؛ به اين ، ند؛ مگر زماني كه شاهد دوم با اجازه ي شاهد اولكن ميا قبول نر

شهادت بده كه ، شهادت بنده براساسصورت كه شاهد اول به شاهد دوم بگويد: شما 
 فالن شخص اين مقدار بدهكار است و يا به فالن مورد اعتراف نموده است.
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، جراح، قذف ،ديه، غرامت، مانند: ديندر مورد حقوق افراد باشد  چنين شهادتي اگر
 عتق و امثال آن.

مثالً شاهد اول در شهر ، و از طرفي قاضي به شاهد اول دسترسي نداشته باشد
 يا مرده باشد.، ديگري باشد يا مريض باشد

 -فرع -و شاهد دوم  -اصل -در موضوع شهادت بر شهادت ديگري بايد: شاهد اول 
خود قاضي نسبت به آن دو شناخت داشته باشد و يا كسي كه مثالً ، هر دو عادل باشند

 د مورد اعتماد قاضي باشد. كن ميرا تأييد  ها آنعدالت 

جريان را نديده و نشنيده است اجازه ندارد كه بگويد فالن ، در صورتي كه شاهد دوم
 فت: فالن موضوع چنين و چنان است.گ ميشخص چنين گفته و من از او شنيده ام كه 

شهادت شاهد دوم را رد نمايد ، اندتو ميبر حسب قرائن و مدارك و شواهد ، اضيق
 و يا بپذيرد.

 فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين



 

 

 

 

 :باب هفدهم
 آداب



 

 

 

 

 فصل اول:
 قرآن كريم و آداب آن



 

 ] حكم ترك گفتن قرآن كريم 1[

ريم را دست قرآن ك، بدون عذر ها آنذرد و گ ميافرادي هستند ماههاي زيادي  س:
وند كه مجله هاي ش ميند؛ و بعضي از اين دسته افراد مشاهده كن مينمي زنند وتالوت ن

نصيحت جناب عالي به چنين افرادي ، ندده ميغير مفيد را همواره مورد مطالعه قرار 
 چيست؟

به كثرت به تالوت قرآن ، سنت است كه زنان و مردان مؤمن با تدبر و تفكر ج:
 اين خواندن از رو باشد يا از حفظ.خواه ، بپردازند

﴿ رمايد:ف ميزيرا اهللا تعالي                     

    ﴾ :۲۹[ص[  

 اي محمد اين قرآن) كتاب پر خير و بركتي است و آن را براي تو فرو فرستاده ايم(«
 .»ي آيه هايش بنديشيد و خردمندان پند گيرند باره تا در

﴿ رمايد:ف ميو                           

                               

     ﴾ :۳۰ – ۲۹[فاطر[ 

و از چيزهايي كه ، رنددا ميانند و نماز را برپا خو ميكساني كه كتاب اهللا تعالي را «
آنان چشم اميد به تجارتي ، بذل و بخشش مي نمايند، پنهان وآشكار، بديشان داده ايم

ردد و از ميان نمي رود. تا اهللا تعالي اجرشان را به گ ميدوخته اند كه هرگز بي رونق ن
 .»چرا كه اهللا تعالي آمرزنده ي سپاسگزار است، تمام و كمال بدهد
و تالوت با تدبر و تفكر و ، ودش ميشامل خواندن و پيروي كردن ، تالوت مذكور

 اخالص وسيله اي است براي اطاعت و فرمانبرداري. تالوت قرآن پاداش بزرگي دارد؛

هچنان كه پيامبر صلَّى  وا « رمايد:ف ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ ءُ رَ ـاقْ مَ الْ وْ أْيتِ يَ هُ يَ إِنَّ آنَ فَ رْ ـقُ ةِ الْ يَامَ قِ

ابِهِ  حَ َصْ ا ألِ يعً فِ   )1466F1(»شَ
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 1985 باب هفدهم: آداب
 

               »دكن ميقرآن را بخوانيد زيرا قرآن روز قيامت براي اهل قرآن شفاعت «

ُ « رمايدف ميو  ريْ لَّمَ خَ عَ نْ تَ مْ مَ ـكُ هُ الْ لَّمَ عَ آنَ وَ رْ  )1467F1(»قُ

 »بهترين شما كسي است كه قرآن را بياموزد و به ديگران ياد بدهد«

نْ كِتَابِ « رمايد:ف ميو  ا مِ فً رْ أَ حَ رَ نْ قَ نَةٌ وَ  اللَّـهِ مَ سَ هُ بِهِ حَ لَ ـفَ َاالْ ثَاهلِ ِ أَمْ رشْ نَةُ بِعَ سَ الَ أَقُولُ ، حَ

كِ  لَ فٌ وَ رْ فٌ [امل] حَ رْ يمٌ حَ مِ فٌ وَ رْ مٌ حَ الَ فٌ وَ رْ  )1468F2(»نْ أَلِفٌ حَ

د و هر نيكي رس ميهركسي حرفي از كتاب خدا را بخواند در مقابل به او يك نيكي «
الف يك حرف و الم يك حرف ، الم)يك حرف است بلكه( ويمگ مين، ودش ميده برابر 

 .»و ميم يك حرف است
ه پيامبر صلَّىاز  ثابت است كه ايشان به عبداهللا بن عمروبن عاص وسلَّم ه علَيه وآل اللـَّ

إِ « فرمود: رضي اهللا عنه رَ ـاقْ لِكَ الْ نْ ذَ ثَرَ مِ : أُطِيقُ أَكْ لْتُ : قُ الَ . قَ رٍ هْ لِّ شَ آنَ يفِ كُ رْ أْ ، قُ رَ : اقْ الَ قَ فَ

ةً  رَّ يَالٍ مَ بْعِ لَ لِّ سَ   )1469F3(»يفِ كُ

فرمود: هفته اي يكبار ، انمتو ميشتر از اين در هر ماه يكبار قرآن را بخوان. گفتم: بي«
 ».آن را ختم كن

ه پيامبر صلَّىاصحاب  (دند.كر ميهر هفته قرآن را ختم وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
1470F

4( 
قرآن خوانان اين است كه با تدبر و تفكر و مخلصانه و قصد  ي همهتوصيه ام به 

ماه يكبار قرآن را تمام كنند و اگر كمتر از اين فايده و علم آن را به كثرت بخوانند. هر 
بهتر اين است كه ، اند هفته اي يكبار قرآن را ختم نمايدتو ميفرد ، ميسر بود بهتر است

ه پيامبر صلَّىدر مدت كمتر از سه روز ختم نشود؛ چون  به عبداهللا وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
هرَضي بن عمروبن عاص ، وصيت كرد كه حداقل در سه روز قرآن را ختم نمايد هعنْ اللـَّ

ود تا خواننده عجله نمايد و ش ميزيرا ختم كردن قرآن كمتر از سه روز گاهي سبب 
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 د الحراملفتاوي علماء الب   1986 
  

بدون تدبر قرآن را بخواند. خواندن قرآن از رو بدون وضو جايز نيست. اما اگر از حفظ 
 قرآن را بخواند وضو نداشته باشد اشكالي ندارد.

اند از حفظ تو ميفردي كه جنب است نه از رو حق خواندن قرآن را دارد و نه ولي  
از ، بخواند مگر بعد از آن كه غسل نمايد؛ چون امام احمد و صاحبان سنن با سند حسن

هرَضي روايت كرده اند كه عليعنْه اللَّـهرضي  علي ولُ « گفت: عنْه اللـَّ سُ انَ رَ ىلَّ  اللَّـهِ كَ صَ

نْ  ـهُ اللَّ  بُهُ مِ ْجُ الَ حيَ امَ قَ بَّ رُ هُ وَ زُ ْجِ لَّمَ الَ حيَ سَ يْهِ وَ لَ ـعَ يْسَ الْ ءٌ لَ ْ آنِ يشَ رْ ـقُ ةَ الْ نَابَ   )1471F1(»جَ

هصلَّى  هيچ چيزي جز جنابت پيامبر« لَّم را از خوانـدن قـرآن بـاز       اللـَّ سـو ه آلـو هلَيع
   »شتدا مين

 )200، 199( فتاوي المرأة ص، شيخ ابن باز

 ] فضيلت حفظ قرآن كريم 2[

م اما بعد از مدتي آن را فراموش مي كن ميآيات زيادي از قرآن كريم را حفظ  س: 
نم آيا خواندن من درست است يا نه؟ دا ميانم نخو ميهمچنين وقتي آيه اي را ، نمايم

 لطفاً مرا راهنمايي كنيد.، وم كه اشتباه خوانده امش ميبعداً متوجه 
در حفظ آن چه برايت ممكن است بكوشي و از برادراني كه در مدارس شما بايد  ج:

يا در مساجد براي برادراني كه ياد دارند قرآن بخواني و يا در خانه ، هستند درس بگيري
 قرائت تو را تصحيح نمايند. ها آناين كار را انجام بدهي و بكوش تا 

هصلَّى  چون پيامبر لَّمَ « رمايد:ف ميم علَيه وآله وسلَّ اللـَّ عَ نْ تَ مْ مَ كُ ُ ريْ ـخَ هُ الْ لَّمَ عَ آنَ وَ رْ  )1472F2(»قُ

 » بهترين شما كسي است كه قرآن را بياموزد و به ديگران ياد دهد.«
پس بهترين مردم اهل قرآن هستند. كساني كه آن را ياد گرفته و به ديگران ياد  
 ند. كن ميند و به آن عمل ده مي
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 1987 باب هفدهم: آداب
 

هصلَّى  پيامبر  كم« علَيه وآله وسلَّم به بعضي از اصحابش فرمود: اللـَّ دُ ِبُّ أَحَ أَنْ  أَحيُ

؟ مٍ حِ طْ ِيعةَ رَ الَ قَ ِ إِثْمٍ وَ ريْ ِ يفِ غَ تَنيْ يْمَ ظَ ِ عَ تَنيْ َ بِنَاقَ يَأْيتِ انَ فَ بَ إِىلَ بُطْحَ فقالوا: يا رسول اهللا » يَذهَ

نَا حيب ذلک. فقال عليه الصلوة والسالم:  لُ فَ  «كُ مْ إِىلَ أَ كُ دُ و أَحَ دُ غْ ـالَ يَ أُ الْ رَ قْ لَمُ أَوْ يَ يَعْ دِ فَ جِ سْ مَ

نْ كِتَابِ  ِ مِ تَنيْ نْ  اللَّـهِ آيَ هُ مِ ٌ لَ ريْ بَعٌ خَ أَرْ ثٍ وَ نْ ثَالَ هُ مِ ٌ لَ ريْ ثٌ خَ ثَالَ ِ وَ تَنيْ اقَ نْ نَ هُ مِ ٌ لَ ريْ لَّ خَ جَ زَّ وَ عَ

نْ  نَّ مِ ادِهِ دَ نْ أَعْ مِ بَعٍ وَ ـأَرْ  )1473F1(»إِبِلِ الْ

دره اي در مدينه) برود و دو ماده شتر ( آيا فردي از شما دوست دارد كه به بطحان«
 ها آن» بزرگ بياورد بدون آن كه مرتكب گناه يا قطع پيوند خويشاوندي شده باشد؟

هصلَّى : اي رسول اهللا گفتند صلَّى  همه ما اين را دوست داريم. پيامبروسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
هال اگر فردي از شما صبح به مسجد برود و دو آيه از كتاب « علَيه وآله وسلَّم فرمود: لـَّ

و سه آيه برايش از سه شتر ، اهللا تعالي ياد بگيرد برايش از دو ماده شتر بزرگ بهتر است
 » و چهار آيه برايش از چهار شتر و... بهتر است

 !رد. پس تو اي برادر عزيزدا ميما بيان  اين حديث فضيلت فراگرفتن قرآن را براي 
بايد قرآن خواندن را از برادراني كه قرآن خواندن خوب بلدند ياد بگيري تا اين گونه 

 استفاده ببري و قرآن را درست بخواني.
ي دچار انسانچون هر ، ي و فراموش مي نمايي اشكالي نداردكن مياما اين كه حفظ  

همبرصلَّى ود. چنان كه پباش ميفراموشي  ٌ « رمايد:ف ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ ا بَرشَ نَ إِنَّامَ أَ

نَ  وْ نْسَ امَ تَ ى كَ مْ أَنْسَ ثْلُكُ   )1474F2(»مِ

م آن گونه كه شما فراموش كن ميهستم و فراموش  انسانمن مانند شما يك «
 ».يدكن مي

هرسول اهللا صلَّى  آن گاه ، اندخو ميي قرآني شنيد كه قرآن از قاروسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

َهُ « فرمود: محِ ا اللَّـهُ رَ يتُهَ نْسِ ا أُ ذَ كَ ا وَ ذَ ةِ كَ ورَ نْ سُ نَّ مِ تُهُ طْ قَ ةً أَسْ ا آيَ ذَ كَ ا وَ ذَ ينِ كَ رَ كَ دْ أَذْ قَ  )1475F1(»لَ
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 د الحراملفتاوي علماء الب   1988 
  
رحمت اهللا تعالي بر او باد. فالن و فالن آيه را به ياد من آورد كه من از فالن سوره «

 ». ته بودم و آن را از ياد برده بودمآن را انداخ
د آور ميد سپس آن را به خاطر كن ميبعضي از آيات را فراموش  انسانمنظور اين كه 

چون ، بهتر اين است كه بگويد: از يادم رفته اند، دكن مييا كسي ديگر به او يادآوري 

ه پيامبر صلَّى قُ « علَيه وآله وسلَّم فرمود: اللـَّ وَ الَ يَ يْتَ بَلْ هُ كَ يْتَ وَ ةَ كَ يتُ آيَ مْ نَسِ كُ دُ لْ أَحَ

 َ  :)1476F2(»نُيسِّ

يعني شيطان آن را » نگوييد فالن آيه را از ياد برده ام بلكه آن از ياد برده شده است«
 از ياد شما برده است.

ظَ « اما اين حديث كه فِ نْ حَ مَ ـوَ يَ الْ قِ يَهُ لَ مَّ نَسِ آنَ ثُ رْ ذَ  اللَّـهَ قُ وَ أَجْ هُ  )1477F3(»مُ وَ

هر كسي قرآن را حفظ كرد سپس آن را فراموش نمود در حالي با اهللا تعالي روبرو «
 »ود در حالي كه أجذم استش مي

 از ديدگاه علما حديث ضعيفي است. 

                                                                                                                                                       
مي گويد:نظر جمهور علما اين است كه ممكن  11/138حافظ در فتح البار ي 788و مسلم  2655بخاري -2

ا اين مورد قطعاَ براي ايشان ه باشد. اماست پيامبر بعد از رساندن قرآن چيزي از آن را فراموش كرد

﴿ دآوري مي شود و بر حالت فراموشي نمي ماند؛ به دليل آيهيا           

 ﴾ :براي پيامبر در مواردي كه مربوط به تبليغ دين نيست به ايشان فراموشي دست  ]۷ – ۶[األعلی

 دهد.
 790مو مسل 5032بخاري -3
) و ابــن ابــي شــيبه در مصــنف 3340( 2/529و دارمــي  1474)، و ابــوداود5/327،323،285،284احمــد ( -4

) وديگران اين را روايت كرده اند.اما اين حديث ضعيف اسـت. و بعضـي آن را حسـن    29995( 6/124
ــد. ن ك :مجمــع الزوائــد (  جــامع  ) و (التيسيربشــرح5/473،472)، و فــيض القــدير 7/167قــرار داده ان

و أجذم يعني دستش قطع شده يا اينكه دليلي ندارد، ويا اينكه خيـر و پاداشـي همـراه او     2/358الصغير)
 نيست.



   

 1989 باب هفدهم: آداب
 

اند خود را از آن در امان بدارد. هدف تو مينيست و ن انسانفراموش كردن در اختيار 
ايتان ميسر است حفظ كنيد و همواره آن را اين است كه شما مقداري از قرآن را كه بر

مجدداً بخوانيد و نزد كسي كه قرآن خوب بلد است قرآن بخوانيد تا اشتباهات شما را 
 تصحيح نمايد. اهللا تعالي به شما توفيق دهد.

 )135 -133( ص 38ش ، مجله البحوث، شيخ ابن باز

 ] روش حفظ كردن قرآن كريم 3[

 چگونه قرآن را حفظ كنم؟مرا راهنمايي كنيد كه  س: 

و ، توصيه ما به شما اين است كه به حفظ توجه كنيد و به آن روي بياوريد ج: 
اوقاتي كه براي حفظ مناسب هستند مثل آخر شب يا بعد از نماز صبح يا نيمه هاي شب 

براي حفظ قرآن انتخاب كنيد تا بتواني حفظ ، و ديگر اوقاتي كه در آن راحت هستيد
يم كه دوست خوبي انتخاب كني تا تو را در حفظ و دوره كن ميشما توصيه نمايي و به 

براين بايد از اهللا تعالي بخواهي كه به شما توفيق دهد و  . اضافهكردن قرآن ياري نمايد
ياريتان نمايد و به درگاه او تضرع نمايي كه شما را كمك كند و از اسباب باز ماندن 

 تعالي ياري بجويد اهللا تعالي او را ياري مي نمايد و پناهتان دهد. هر كس صادقانه ازاهللا
      رداند.گ ميكارش را آسان 

 )133( ص38شماره ، مجلة البحوث، شيخ ابن باز

 ] حكم گرفتن مزد در برابر تعليم و ياد دادن قرآن 4[

پيشنماز روستاي ما استاد حفظ قرآن است و كودكان پيش او قرآن حفظ مي  س:
حكم مزد گرفتن براي اين كار ، يردگ مياي اين كار مزد و حقوق نمايند و وي بر

 چيست؟
چون مردم به ، مزد گرفتن در برابر ياد دادن قرآن و آموزش علم اشكالي ندارد ج:

آموزش نياز دارند و پرداختن به امور تعليم و آموزش معلّم را از كسب و كار باز 
پس اگر در برابر ، ش سخت خواهد شدرد. اگر مزد دريافت نكند كار تعليم برايدا مي



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1990 
  

تعليم قرآن و علم مزد بگيرد اشكالي ندارد. روايت است كه گروهي از صحابه در محل 
را مار يا عقربي گزيد. مردم آنجا  ها آنبعضي از عربها رحل اقامت افكندند. رئيس قبيله 

به خواستند كه او با هر چيزي او را مداوا كردند اما سودمند واقع نگرديد و آنگاه از صحا
آن وقت يكي از صحابه جلو رفت و سوره فاتحه را خواند ، را با خواندن قرآن دم كنند

شرط گذاشته بودند  ها آنو بر او دم كرد؛ آنگاه اهللا تعالي آن فرد را شفا داد و صحابه با 
قبيله به بدهند و مردم آن  ها آنكه اگر بيمارشان بهبودي يافت گَلَه اي از گوسفندان را به 

آن گوسفندان را ميان خود تقسيم نكردند تا اين ، شرط و قول خود وفا كردند. صحابه
ه پيامبر صلَّىكه از  وسلَّم علَيه وآله  اللَّـهصلَّى  پرسيدند؛ پيامبروسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

مْ سَ «فرمود:  كُ عَ بُوا يلِ مَ ِ ارضْ وا وَ مُ بْتُمْ اقْسِ امً أَصَ  )1478F1(»هْ

 »تقسيم كنيد و به من هم سهميه اي بدهيد، داي كردهكار درستي «

هصلَّى  پيامبر مْ «: علَيه وآله وسلَّم به كار آنان اعتراضي نكرد و فرمود اللـَّ تُ ذْ ا أَخَ قُّ مَ أَحَ

ا كِتَابُ  رً يْهِ أَجْ لَ ـهِ عَ كتاب خدا اولويت يريد گ مياز همه چيزهايي كه براي آن مزد « :)1479F2(»اللَّ

 » بيشتري دارد
پس اين حديث داللت مي نمايد كه مزد گرفتن در برابر ياد دادن و تعليم اشكالي 

     ندارد.
 151، 150ص42شماره، مجلة البحوث، شيخ ابن باز

 ] حكم فراموش كردن قرآن كريم 5[

كسي كه قرآن را حفظ كرده سپس آن را فراموش كرده حكمش چيست آيا سزا س:
 ود يا نه؟ش ميده دا

  والصلوة والسالم علی رسوله وآله وصحبه.. وبعد:، احلمدهللا وحده ج:
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 1991 باب هفدهم: آداب
 

تالوت آن عبادتي ، قرآن كالم اهللا تعالي است و بهترين كالم و مجمع احكام است 
 اللَّـه پيامبر صلَّىبه همين خاطر ، د و منافع بي شمار ديگر داردكن مياست كه دلها را نرم 

، فرمان داده كه همواره قرآن مورد تالوت قرار گيرد تا فراموش نشودوسلَّم له علَيه وآ

ا « رمايد:ف ميبنابراين  ذَ وا هَ دُ اهَ عَ ـتَ نْ الْ تًا مِ لُّ فَ دُّ تَ ُوَ أَشَ هِ هلَ دٍ بِيَدِ َمَّ ي نَفْسُ حمُ ذِ الَّ وَ آنَ فَ رْ ـقُ إِبِلِ يفِ الْ

ا لِهَ قُ  )1480F1(»عُ

هصلَّى سوگند به ذاتي كه جان محمد ، همواره اين قرآن را بخوانيد« علَيه وآله  اللـَّ
 لَّمسريزد.گ ميدر دست اوست قرآن سريعتر از شتري كه زانويش بسته باشد و « 

پس شايسته نيست حافظ قرآن ازتالوت آن غافل بماند و در دوره كردن آن كوتاهي 
انه آن را بخواند تا اين گونه به بلكه بايد براي خود مقداري در نظر بگيرد و روز، بورزد

او در حفظ قرآن كمك نمايد و مانع فراموشي آن شود؛ و او به اميد دريافت پاداش و 
 به تالوت آن بپردازد.، استفاده كردن از احكام قرآن در عقيده و عمل

اما اگر كسي بخشي از قرآن را حفظ كرد و سپس به علت مشغول بودن يا به سبب 
ود. حديثي كه در آن در مورد فراموش كردن ش ميگناهكار ن، ياد برد غفلت آن را از

 قرآن وعيد آمده صحت ندارد.
 وباهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم

  )64، 4/65( فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] حكم تالوت قرآن كريم و مفهوم ترك گفتن آن6[

اجب است يا مستحب؟ و حكم ترك كردن آن چيست؟ آيا ترك خواندن قرآن و س:
 آن حرام است يا مكروه؟

 احلمد هللا وحده والصلوة والسالم علی رسوله وآله وصحبه وسلم و بعد: ج:

به قرآن ايمان آورند و آن را بياموزند و  ها انساناهللا تعالي قرآن را نازل فرموده تا  
ستورات آن عمل نمايند و آن را در امور زندگي تالوت كنند. در آن بيانديشند و به د
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 د الحراملفتاوي علماء الب   1992 
  

داور قرار دهند و براي داوري به قرآن مراجعه نمايند و بهبودي بيماري هاي قلبي را در 
 خداوند از نزول قرآن مد نظر داشته است. آن جستجو نمايند و ديگر حكمتهايي كه

د و به آن آور ميويد به اين معني كه به آن ايمان نگ ميقرآن را ترك  انسانگاهي 
رد و ب ميگاهي فرد به قرآن ايمان دارد اما آن را از ياد ، دكن ميد و توجه نده ميگوش ن

تالوت كند ولي در آن تدبر و تفكّر نكند. گاهي تفكّر  . ممكن است قرآن راگيرد نميياد 
را ند و حرامش دا ميد؛ حالل آن را حالل نكن ميو تدبر مي نمايد اما به قرآن عمل ن

د و براي بهبودي بيماريهاي قلبي و ده ميمارد و قرآن را حاكم و داور قرار نش ميحرام ن
د. از اين رو فرد به همان اندازه اي كه از قرآن كن ميد به قرآن مراجعه نخو ميجس

 رويگردان باشد به همان اندازه آن راترك كرده است.
رفتار خويش باشد و بكوشد تا به  بايد از اهللا تعالي بترسد و مواظب انسانبنابراين  

صورتهاي مختلفي از قرآن بهره ببرد. بايد بداند كه به هر اندازه كه او قرآن را ترك نمايد 
 د. ده ميبه همان مقدار خير و خوبي را از دست 

تالوت قرآن امري مشروع ومطلوب است. مستحب است كه زياد انجام گيرد و در  
 ن واجب نيست.هر ماه يكبار ختم شود اما اي

 وباهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
 )68، 4/69( فتاواي انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا

 ود؟ش ميقرآن با صداي بلند خوانده ، ] آيا در مسجد7[

آيا بهتر است كه در مسجد قبل از نماز يا بعد از آن قرآن با صداي بلند خوانده  س:
 سته خواندن بهتر است؟شود يا آه

ند و به منظور فايده بردن ده مياگر آن جا افرادي باشند كه به خواندن او گوش  ج:
بشنوند و اگر در مسجد  ها آنشود تا  ند؛ بهتر است با صداي بلند خواندهكن ميسكوت 

افرادي مشغول نماز بودند بهتر است با صداي آهسته قرآن بخواند تا موجب تشويشِ 
 از گزاران نگردد.خاطرِ نم



   

 1993 باب هفدهم: آداب
 

اختيار دارد  انساناگر همه كساني كه در مسجد بودند مشغول خواندن قرآن بودند  
اندند او هم با صداي خو مياگر همه با صداي بلند ، كه با صداي بلند يا آهسته بخواند

بهتر اين است كه زياد ، اندند او هم آهسته بخواندخو مياگر همه آهسته ، بلند بخواند

﴿ رمايد:ف ميا بلند نكند و زياد آهسته نخواند. چون اهللا تعالي صدايش ر    

                 ﴾ :۱۱۰[اإلسراء[  

كه ميانه روي و ( و بلكه ميان آن دوراهي پيش گير، نمازت را بلند يا آهسته مخوان«
 »اعتدال است)

 هـ2/11/1423اي الشيخ ابن جبرين صادره در تاريخ:فتو

 ] اجتماع براي تالوت قرآن كريم 8[

د و كن ميرمايند در مورد مردي كه تعدادي از مردم را در خانه اش جمع ف ميچه  س:
سپس براي خود و مسلمين دعا مي ، ندكن ميبا هم تعدادي از آيات قرآن را تالوت  ها آن

را براي صرف غذايي كه قبالً برايشان آماده شده فرا  ها آن آنگاه صاحب خانه، نمايند
 ردند و مي روند؟گ مياند و بعد از ميل غذا بر خو مي

د كه هر كن ميناگفته نماند كه ميزبان جزءهايي از قرآن را بين دعوت شدگان تقسيم  
و مسلمين دعا  ها آنيكي براي ، اند و بعد از پايان خواندنخو ميكسي يك جزء را 

 قرآن را دسته جمعي براي تبرك ختم كرده اند. ها آنويند كه گ ميد. كن مي

 . وبعد:.احلمد هللا والصلوة والسالم علی رسوله وآله وصحبه وسلم ج:

اول اينكه جمع شدن براي تالوت قرآن وخواندن آن به اين صورت كه يكي بخواند 
و براي فهميدن معاني آن وديگران گوش كنند و آنچه را كه خوانده اند بررسي نمايند 

و در برابر آن پاداش فراوان ، دپسند ميبكوشند مطلوب و قربتي است كه خداوند آن را 
هرضي  مسلم در صحيح خود و ابوداود از ابوهريره د.ده مي عنْهروايت كرده اند كه  اللـَّ

هصلَّى  گفت: پيامبر ا ا«علَيه وآله وسلَّم فرمود:  اللـَّ يُوتِ مَ نْ بُ يْتٍ مِ مٌ يفِ بَ وْ عَ قَ تَمَ  اللَّـهِ جْ



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1994 
  

تْلُونَ كِتَابَ  مْ ال اللَّـهِ يَ يَتْهُ شِ غَ كِينَةُ وَ مْ السَّ يْهِ لَ لَتْ عَ مْ إِالَّ نَزَ يْنَهُ هُ بَ ونَ سُ ارَ تَدَ يَ مْ  رمحهوَ تْهُ فَّ حَ وَ

ـ مْ الْ هُ رَ كَ ذَ ةُ وَ ئِكَ الَ هُ  اللَّـهُ مَ نْدَ نْ عِ  :)1481F1(»فِيمَ

خانه اي از خانه هاي اهللا تعالي براي تالوت و مطالعه ي قرآن گرد هيچ گروهي در «
و رحمت آنان را مي پوشا ند و ، ودش ميند؛ مگر آن كه آرامش بر آنان نازل آي ميهم ن

كساني كه نزد او هستند ياد  را در ميانها آنو اهللا تعالي ، ندكن ميمالئكه آنان را احاطه 
 » دكن مي

يز و مطلوب است؛ اما نبايد به صورت هميشگي باشد و دعا بعد ازختم قرآن جا 
نبايد در دعا بعد از ختم قرآن به عبارتهاي مشخصي چنان كه گويا سنت است پايبند 

ثابت نيست؛ بلكه فقط بعضي وسلَّم علَيه وآله  اللَّـه پيامبر صلَّىبود. زيرا چنين چيزي از 
ن دعوت حضار براي صرف غذا اشكالي ندارد به همچني، از صحابه اين كار را كرده اند

 شرطي كه به عنوان عادتي بعد از خواندن نباشد.
دوم اين كه توزيع جزءهايي از قرآن بين حاضران براي آن كه هركسي براي خودش 

د و فقط به آي ميبراي هر يكي ختم قرآن به شمار ن، بخشي يا جزئي از قرآن را بخواند
نوعي نقص و كوتاهي است؛ چون هدف از قرآن قربت و  ،خواندن قرآن، قصد تبرك

نزديكي به اهللا تعالي و حفظ آن و تدبر در آن و فهميدن احكام قرآن و درس عبرت 
اشد. همچنين تمرين زبان ب ميگرفتن از بيانات آن و به دست آوردن پاداش و ثواب 

 براي تالوت قرآن و فوايد ديگري مد نظر است.
 صلي اهللا علي نبينا محمد و اله و صحبه و سلمو باهللا التوفيق و 

 11، 12بدع الناس في القرآن ص، انجمن دائمي

 ] حكم كج شدن به هنگام خواندن قرآن كريم9[

ديم عادت نموديم كه به كر ميقرآن حفظ ، ما از كودكي هنگامي كه در مكتب س:
يم كن مياس هنگام خواندن قرآن به سمت راست و چپ كج شويم و تكان بخوريم. احس
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 1995 باب هفدهم: آداب
 

كه اين كج شدن تالوت قرآن را براي ما آسان مي نمايد؛ اما يكي از برادران اعتراض 
كرد و گفت اين بدعت است اما او دليلي ندارد. بنابراين اميدوارم بفرماييد اگر اين كار 
بدعت است ما آن را ترك كنيم. اهللا تعالي به شما پاداش نيك دهد و شما را ياور 

 داند.مسلمين بگر

 احلمد هللا والصلوة والسالم علی رسوله و آله و صحبه... و بعد: ج:

كج شدن به راست و چپ به هنگام خواندن قرآن كريم اشكالي ندارد و اين كج  
بلكه فقط عادت بعضي از مردم ، شدن عبادت نيست كه بدعتي در دين شمرده شود

ه مبر صلَّىپيااست. آنچه از آن نهي شده بدعت گذاري در دين است.  علَيه وآله  اللـَّ

 لَّمسدٌّ « رمايد:ف ميو وَ رَ هُ يْسَ فِيهِ فَ ا لَ ا مَ ذَ ا هَ نَ رِ ثَ يفِ أَمْ دَ نْ أَحْ  )1482F1(»مَ

 »مردود است، هركسي در دين ما چيز تازه اي ايجاد كند كه از آن نيست«
 و باهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و اله و صحبه و سلم 

 4/116 اواي انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتافت

 ] حكم نوشتن روي قرآن 10[

بعضي از مدرسين قرآن كريم با مداد روي قرآن يا روي قرآن طالب  س:
مثالً ، گوشزد نمايند ها آنند تا اين گونه اشتباهات شاگردانشان را به كن مييادداشتهايي 

نوشتن چيزهايي از اين قبيل روي قرآن در جاهايي كه بايد غنّه شود خط مي كشند يا 
 جايز است؟

به نظر من چنين يادداشتهايي اشكالي ندارند. خواه اين يادداشتها در حاشيه  ج:
نوشته شوند خواه در ميان خطها نوشته شوند. اگر اين يادداشتها رموز و اشاره هايي 

مات تجويد داشته باشند كه با عالمتهاي موجود در قرآن همچون عالمت وقف و عال
اخفا و اقالب مشابه باشند. پس وقتي اين مالحظات با مداد و با حرفي ، همچون اظهار

اشكالي ندارد. ، ردندگ ميپاك ، وند طوري كه وقتي به آن نياز نباشدش ميكوچك نوشته 
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 د الحراملفتاوي علماء الب   1996 
  

فقط از نوشتن چيزهايي در قرآن نهي شده كه از قرآن نيستند و بيم آن مي رود كه 
باه شود و فكر كند كه آن نوشته از قرآن است و يا بيان مفاهيم قرآن خواننده دچار اشت

است. اما اگر بيم اشتباه نباشد اشكالي ندارد كه به اندازه نياز يادداشتي در قرآن نوشته 
 شود.

 واهللا اعلم وصلي اهللا علي محمد و آله وصحبه و سلم
 هـ30/3/1421 شيخ ابن جبرين

 ] ستاره گذاشتن روي قرآن 11[

بعضي از آقايان و خانم هاي مدرس به خاطر تشويق دانش آموزان كه بيشتر  س:
بارك اهللا "يا "ممتاز"درس بخوانند برچسب پنج ستاره يا دو ستاره يا بيشتر يا كلمه

را روي قرآن مي چسبانند كه نشانه ممتاز بودن دانش آموز است. آيا اين كار  "فيك
 جايز است؟

قرآن زده شود اشكالي ندارد. مانند اينكه روي جلد يا در اگر اين برچسب بيرون  ج: 
صفحه اول قبل از فاتحه يا بعد از آن چسبانده شود يا در برگ اول قرآن دانش آموز زده 

 شود و اسم دانش آموز و آن جمله روي اين برچسب باشد.
روي دفترها يا كتابهاي درسي اين برچسب را بزنند چون موجب  يا اينكه بهتر است

د تا با يكديگر رقابت كن ميرا تحريك  ها آنود و ش ميتشويق دانش آموزان و طالب 
وند تا در حفظ و فهم قرآن ش ميوند و دوستانشان تشويق ش مينمايند و پدرانشان مطلع 

 و درس خواندن با همديگر رقابت كنند.
 و صلي اهللا علي محمد واله و صحبه و سلم ، واهللا الموفق

 هـ30/3/1421، من قوله و امالئه، شيخ ابن جبرين

 ] گذاشتن صداي ضبط شده قرآن در تماس تلفني در انتظار 12[

در محل كار ما دستگاه سنترالي است كه به طور اتوماتيك تلفن رابه اتاق  س: 
ود كه تلفن مورد نظر ش ميگاهي اين طور ، دكن ميكساني كه برايشان تلفن آمده وصل 
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تماس گيرنده در انتظار است ما صداي ضبط شده قرآن را و در مدتي كه ، مشغول است
بعضي از دوستان ما ، دده ميگذاشته ايم كه تماس گيرنده در مدت انتظار به آن گوش 

چون اغلب مدت انتظار كوتاه است و ، اعتراض كردند كه اين كار توهين به قرآن است
آيه تكميل نشده قطع  ردد و در نتيجه ممكن است هنوزگ ميبنابراين صداي قرآن قطع 

يي كه هميشه ها آنو ، ود تا در معناي آن خلل ايجاد شودش ميگردد كه گاهي سبب 
گاهي ممكن است ، وندش ميينند خسته و ملول ب مييرند وقتي تكرار آيات را گ ميتماس 

 افرادي كه مسلمان نيستند گوش كنند و قرآن را نادرست تلفظ نمايند.
م اي كردهآيا كاري كه ما ، م كه اين مسئله را توضيح دهيداز جناب عالي خواهشمندي 

ويند اهانت به قرآن كريم است؟ به نظر شما بهتر است كه چه كار گ ميآنگونه كه بعضي 
.كنيم؟ اهللا تعالي به شما پاداش نيك دهد 

به نظر من پر كردن وقت با گوش دادن به قرآن كريم يا حديث نبوي از سكوت  ج:
ود و اگر سكوت باشد ش ميتماس گيرنده مدت انتظار برايش طوالني  چون، بهتر است

د و فردي را كه مخاطب و مورد نظر اوست مورد مالمت آي ميود و به ستوه ش ميخسته 
يرند متهم گ مياو را به بي توجهي و اعتنا نكردن به كساني كه با او تماس ، دده ميقرار 

رآن و احاديث و دعاهاي خوب و جامع اما اگر در مدت انتظار آيات ق، مي نمايد
وحكمت هاي عربي و فوايد و نصائح سودمند را گوش كند چنين حالتي به او دست 

اند تو ميود اشكال ندارد چون شنونده ش مياين كه آيه در اثناي تماس قطع ، دده مين
 يا به قرآن مراجعه كند. ، بپرسد كه تكميل آن چيست

چون بايد او بشنود تا با شنيدن ، شد اشكالي نداردحتي اگر شنونده هم كافر هم با
حجت بر او اقامه گردد. ، قرآن كه معجزه نبوي و حجت اهللا تعالي بر خلق اهللا است

ود خيري در او وجود ندارد. واقعيت ش ميكسي كه از شنيدن و گوش دادن قرآن خسته 
راين شما بايد به اين است كه سكوت طوالني بيشتر خسته كننده و مالل آور است. بناب

يي كه وقت را با صداي موسيقي و ترانه پر ها آنكارتان ادامه دهيد چون كار شما از 



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   1998 
  
، حال آن كه بهترين سخن، ندكن ميند بهتر است. بسياري از دارندگان سنترال چنين كن مي

 سخن اهللا است. اهللا تعالي به شما پاداش نيك دهد.
 فتوا از قول و امالي شيخ ابن جبرين 

 ] حكم خاموش كردن صداي قرآن به خاطر گوش دادن به اخبار 13[

هنگام طي طريق با ماشين يا وقتي كه در خانه نشسته ايم در بسياري از وقتها  س:
نياز دارد كه به اخبار  انسانيم؛ اما ده ميود گوش ش ميداريم به آيات قرآن كه تالوت 

براي گوش دادن به قرآن و انجام گوش دهد يا مجله اي بخواند و از آن جا كه وقت 
آيا خاموش كردن صداي راديو و يا غيره به منظور  اين كارها به ترتيب وجود ندارد.

ود؟ ش ميگوش دادن به اخبار يا خواندن روزنامه روي گرداني از ذكراهللا تعالي شمرده ن
 راه حل در چنين مواردي چيست؟

 . وبعد:.و آله وصحبه احلمد هللا وحده والصلوة والسالم علی رسوله ج:

گوش دادن به اخبار و خواندن روزنامه به جاي روشن كردن راديو قرآن اشكالي 
اند و به راديو خو ميچون هر چيزي وقتي دارد؛ وقتي مؤمن در اوقاتي ديگر قرآن ، ندارد

 د اعراض از ذكر اهللا تعالي و ترك گفتن قرآن نيست.ده ميقرآن گوش 
  علي نبينا محمد وآله وصحبه و سلموباهللا التوفيق وصلي اهللا
 )7108( سؤال سوم از فتواي شماره:، فتاواي انجمن دايم

ي  ] حكم استفاده از كاغذهايي كه در آن قرآن يا ذكري نوشته شده به عنوان سفره14[
 غذا

آيا جائز است كه از روزنامه به عنوان سفره غذا خوري استفاده شود؟ اگر  -1 س:
 ه ها را بعد از خواندن بايد چه كار كرد؟روزنام، جايز نيست

ند و ده ميرا در كارتن يا چيز ديگر قرار  ماند ميبعضي از مردم غذايي كه باقي  -2
ند و آن را در داخل ديگر آي ميولي رفتگرها ، ذارند تا حيوانات بخورندگ ميدر خيابان 

 زباله جايز است؟ زباله ها مي ريزند... سوال اين است كه آيا گذاشتن غذا با ديگر 
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استفاده از روزنامه ها به عنوان سفره اي براي غذا خوردن جايز نيست.  -1 ج:
همچنين از آن نبايد به عنوان پاكتي استفاده كرد كه در آن وسايل پيچانده شود. اگر در 

صورتي نبايد مورد اهانت قرار گيرد.  آن آيات قرآني يا ذكر اهللا نوشته شده است به هيچ
صورت بايد در محل مناسبي نگهداري يا سوزانده شوند. يا در زمين پاك دفن  در اين
 گردند.

غذاي اضافي بايد به فقرا داده شود. اگر فقيري نباشد كه آن را بخورد بايد در  -2
، استفاده كنند ها آنجاي دوري گذاشته شود تا مورد اهانت قرار نگيرند و حيوانات از 

د در كارتن ها و كيسه هاي نايلوني و... نگهداري شوند. بايد اگر اين كار ميسر نبود باي
مسئولين شهرداريها در هر شهر جاهاي تميزي را براي گذاشتن غذاهاي اضافي تدارك 

 را بخورند يا مردم از آنجا آن را براي حيوانات خود ببرند تا اين ها آنببينند تا حيوانات 
 گرفتن مصون بماند.گونه غذا از ضايع شدن و مورد اهانت قرار 

 )206( فتاوي المراة ص، شيخ ابن باز

 ] مثال زدن با آيات قرآني اشكالي ندارد15[

نويم كه براي مثال زدن آيات قرآني را به كار ش مياز بسياري از برادران  س:

 ﴿: يرند. مثل آيهگ مي          ﴾د و كن ميفربه ن« ]٧ية: [الغاش

 . »نگي را برطرف نمي نمايدگرس

﴿                    ﴾ :۵۵[طه[  

 .»ردانيمگ مياز آن شما را آفريده ايم و به آن شما را باز «
ست؟ آيا اين جايز است يا نه؟ اگر جايز است در چه حاالتي ذكر و تكرار آن جايز ا

 اهللا تعالي به شما پاداش نيك دهد.
مثال زدن با آيات قرآني اگر به منظور درستي باشد اشكال ندارد. مثل اين كه  ج:

 ﴿ د و گرسنگي را برطرف نمي نمايد يا بگويد:كن ميبگويد: اين چيز چاق ن  
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                 ﴾ :اگر منظورش ياد  ]۵۵[طه

از زمين آفريده  انسانبا زمين باشد و هدف تذكر به اين امر باشد كه  انسانآوري حالت 
ود و سپس اهللا تعالي او را از زمين برانگيخته ش ميشده و بعد از مرگ به آن باز گردانده 

 د.كن مي
اما اگر ، نباشد اشكالي ندارد بنابراين مثال زدن با آيات قرآني اگر به صورت تمسخر

از روي تمسخر گفته شود كفر و ارتداد است. چون هركسي به قرآن كريم يا چيزي از 

﴿ رمايد:ف ميچنان كه اهللا تعالي ، ذكر اهللا را مسخره كند از دين اسالم مرتد شده است  

                              ﴾

 ]۶۶ –۶۵[التوبة:
ديد؟ عذر نياوريد. به راستي شما كر ميبگو آيا به اهللا و آيات او و پيغمبرش مسخره «

 »پس از ايمانتان كافر شده ايد.
 بنابراين تعظيم و احترام قرآن واجب است.

 )1/80/81( المنتقي، شيخ فوزان

 .بردن آيات قرآن كريم در شوخي جايز نيست] به كار 16[

 ﴿: رندب ميآيات قرآني را به كار ، ندكن ميبعضي وقتي با دوستانشان شوخي  س:

         ﴾:نستم كه با حساب و كتاب دا ميمن  آخر« ]۲۰ [احلاقة

  .»ومش ميخود رويارو 

﴿             ﴾ع]بو در آن روز بر چهره هايي غبار « ]۴۰: س

 .»نشسته است

﴿      ﴾ :نشانه ايشان در پيشاني هايشان نمايان « ]۲۹[الفتح

 .»است
 آيا به كار بردن اين آيات به هنگام شوخي با دوستان جايز است؟
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  :.. وبعد.رسوله وآله و صحبهوالصلوة والسالم علی ، احلمد هللا وحده ج:

به كار بردن آيات قرآن در شوخي كردن جايز نيست. اما اگر كلماتي بر زبان ، نه
 جايز است.، ند كه منظور حكايت آيه اي از قرآن يا جمله اي از آن نيستآي مي

 و باهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و اله و صحبه و 
 4/56 ي علمي و افتاءفتاواي انجمن دايم پژوهشها

 نوار ضبط صوت) قرآن كريم به دستشويي ( ] حكم وارد شدن با كاستهاي17[

صدا و متن قرآن ضبط شده به ، حكم وارد شدن با دستگاههايي كه برآن قرآن س:
 دستشويي چيست؟

جايز است؛ چون اين دستگاهها مصحف و قرآن نيستند و به صورت واضح در  ج:
اند بلكه تصويري از خط قرآن و صداي آن است و اين كاستها در آن آيات نوشته نشده 

پوشش هستند و با كاستهاي ترانه فرقي به ظاهر ندارند؛ اما با وجود اين به نظر ما نبايد 
ي آلوده با خود برد تا اين گونه ها آنسي دي ها و كاستهاي قرآن را به دستشويي و مك

وند به نظر ما بايد آيات ش ميوارها خراب به قرآن توهين نشود. همچنين وقتي اين ن
قرآني قبل از انداختن آن به زباله دان پاك شوند يا سوزانده شوند تا آيات قرآني در آن 

 باقي نمانند و در معرض توهين قرار نگيرند. واهللا اعلم 
 هـ3/3/1424، قول و امالي ايشان، الشيخ ابن جبرين

 ا حروف غير عربي ] حكم نوشتن آيات قرآني و اذكار ب18[

انم كه اين جانب بخشي از اذكار و دعاها را از قرآن كريم و رس ميبه اطالع  س:
حديث صحيح جمع آوري نموده ام. دوست دارم اين دعاها را به زبان انگليسي و 
فرانسه ترجمه نمايم. در خصوص ترجمه پرسش من اين است كه اينجانب دوست دارم 

همچنين كلمات دعاها و عبارات آن را با حروف  .جمه كنممعاني دعاها و اذكار را تر
التين بنويسم تا ذكر كننده بتواند كلمات دعا را كه با حروف التين نوشته اند به زبان 
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عربي تلفظ نمايند و معنا را هم بدانند. در مورد اين كارمان ما را راهنمايي كنيد. اهللا 
 تعالي به شما پاداش نيك دهد. 

به شرطي ، ارد كه به هر زباني كه نياز است آيات و دعاها ترجمه شونداشكالي ند ج:
كه ترجمه آيات و احاديث دقيق انجام شود و مترجم بايد اهل شناخت و تخصص 

معاني آيات را تغيير ندهد. ، طوري كه معاني آيات را دقيق بفهمد تا در ترجمه، باشد
اي آن كه به زبان عربي خوانده همچنين نوشتن آيات و احاديث با حروف غير عربي بر

شوند اشكالي ندارد. چون حروف اصطالح هستند و رسم الخط آن تعبدي نيست. اهل 
ست و در صورت نياز آيات و ها آنهر زباني حروفي تعيين كرده اند كه معبر زبان 

نند بتوانند آن را تلفظ دا مياحاديث با حروف غير عربي جايز است تا كساني كه عربي ن
ممكن باشد بايد عربي و تلفظ آن  ها آنايند. اگر آموختن حروف عربي و تلفظ آن به نم

آموخت. اگر ممكن نباشد يا دشوار باشد استفاده از حروف انگليسي و  ها آنرا به 
 فرانسه جايز است. واهللا اعلم 

 هـ23/8/1421قول و امالي ايشان كه آن را امضا كرده است ، الشيخ ابن جبرين



 

 

 

 :دومفصل 
حقوق والدين و فرزندان و 

 خويشاوندان



 

 ] حكم نافرماني از پدر و مادر 19[

فرزندي دارم كه بيش از بيست سال سن دارد و در دانشگاه مشغول تحصيل  س:
د با كن مياست. هميشه به بهانه اين كه مادرش صدايش را بر برادرهايش در خانه بلند 

د و دو ماه است كه از مادرش قطع كن ميم ند. اكنون به مادرش سالكن ميمادرش دعوا 
ابد. اما به مادرش خو ميرد و مي نوشد و خو ميد و آي ميرابطه كرده است. به خانه 

موضع من به عنوان پدر اين بچه بايد چه باشد با اينكه او را بارها  د...كن ميسالم ن
زد. ما را راهنمايي نصيحت كرده ام اما او نپذيرفته و همچنان بر كار بدش اصرار مي ور

 كنيد. اهللا تعالي به شما پاداش نيك دهد.
از اهللا ، ده استش مياين پسر جاهل است و مرتكب منكري بزرگ و نافرماني مه ج:
اهيم ما و او را هدايت نمايد. بايد او را از اين كارش باز داريد. حتي اگر خو ميتعالي 

او را به خانه راه ندهيد يا از هر وسيله اي از نياز به زدن و تنبيه او باشد يا الزم باشد كه 
استفاده كنيد. اگر پدر نتواند قضيه ، انواع مناسب تاديب كه ممكن است او را ادب نمايد

 اند قضيه را به دادگاه ارجاع دهد.تو ميرا حل وفصل نمايد 
 اهللا جل جالله اين پسر را هدايت كند و او را از شرّ باز دارد.

 )79-5/78( مجموعه فتاوي ومقاالت متنوعة، الشيخ ابن باز

 ] نيكي با پدر و مادر و ضوابط آن 20[

ان به پدر و مادر نيكي كرد... تو ميبعضي از مردم معتقدند كه در همه چيز  س:
 اميدواريم ضوابط نيكي به پدر و مادر را توضيح دهيد؟

نيكي شود و با  ها آنه نيكي به پدر و مادر يعني اين كه با مال و جان و مقام و... ب ج:
 ود. ش ميزبان هم به پدر و مادر نيكي 

﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي                          

                   ﴾ :۲۳[اإلسراء[ 

 ها آناُف به ، و يا هر دوي ايشان نزد تو به سن پيري برسند، انهرگاه يكي از آن«
 .»مگو و بر سر ايشان فرياد مزن و با سخنان محترمانه با آنان سخن بگو
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اغلب اين گونه است كه اقدامات افراد پير براي ديگران خوب و درست جلوه 

 ﴿ رمايد:ف ميند؛ اما با وجود اين اهللا تعالي كن مين     ﴾  ها آنيعني از 

 ناراحت نشو و اُف به آنان مگو.

﴿           ﴾ 

 ».و بر سر ايشان فرياد مزن و با سخنان محترمانه با آنان سخن بگو«
يرد؛ به اين صورت كه پذ مياحسان و نيكي به پدر و مادر با فعل و عمل هم صورت 

به گونه اي كه شايسته ي  ها آنع باشد و در برابر در مقابل پدر ومادر متواض انسان

﴿ رمايد:ف ميمقامشان است فروتني و كرنش نمايد. زيرا اهللا تعالي         

                       ﴾۲۴سراء: [اإل[  

را بر ايشان فرود آور و بگو پروردگارا بديشان مرحمت  و بال تواضع و مهرباني«
 .»همان گونه كه آنان در كودكي مرا تربيت و بزرگ نمودند، فرما

ست ها آنان به پدر و مادر نيكي كرد و حق تو ميهمچنين با خرج كردن مال و پول 
دين كه فرزندان مخارجشان را تامين نمايند. تأمين مخارج يكي از بزرگترين حقوق وال

هصلَّى  بر فرزندان است تا جايي كه پيامبر الُكَ « رمايد:ف ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ مَ أَنْتَ وَ

َبِيكَ   »تو و مالت از آن پدرت هستيد: «)1483F1(»ألِ

طبق معمول و عرف بايد  انسانست. ها آننيكي به ، همچنين خدمت به پدر و مادر 
ار و عمل به آنان نيكي نمايد؛ اما اگر پدر و مادر از خدمت كند و با زبان و ك ها آنبه 

اطاعت نمايد؛  ها آنفرزند خواستند كه كار حرامي انجام دهد جايز نيست كه فرزند از 
هست. زيرا پيامبر صلَّى ها آننيكي به ، ها آنبلكه در اين صورت عدم اطاعت از  علَيه  اللـَّ

                                                            
از حـديث   2291از حديث ابـن عمـرو. و ابـن ماجـه      2292و ابن ماجه  3530)، و ابوداود 2/204احمد ( -1

گفـت : ايـن    3/37از حـديث عائشـه. در مصـباح الزجاجـه      410،4262جابر و ابن حبان در صـحيحش  
ــن ماجــه آن را    ــاني در صــحيح اب ــد. و آلب صــحيح دانســته اســت.  ســندها صــحيح و رجــال آن ثقــه ان

)1856،1855( 



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   2006 
  
 هآلولَّمسرمايد: ف مي و» ْ ولَ انْرصُ سُ ا رَ ا؛ قِيلَ يَ ظْلُومً املًِا أَوْ مَ اكَ ظَ ا ، اللَّـهِ  أَخَ ظْلُومً هُ مَ ُ ا نَنْرصُ ذَ هَ

نْ الظُّلْمِ  هُ مِ ْنَعُ الَ متَ هُ ظَاملًِا؟ قَ ُ يْفَ نَنْرصُ  : )1484F1(»فَكَ

گفتند: اي رسول اهللا! اين كه مظلوم ، برادرت را چه ظالم باشد چه مظلوم ياري كن«
؛ اما ظالم را چگونه ياري كنيم؟ فرمود: ياري كردن ظالم اين يمكن مياست ياري اش 

 »است كه او را از ظلم باز داري.
نيكي ، در كار حرام ها آنپس باز داشتن پدر و مادر از كار حرام و هم آهنگ نبودن با 

ست. به عنوان مثال: اگر پدر و مادر به فرزند دستور دهد كه برايش چيز ها آنبه 
رزند قبول نكند اين فرزند عاق و نافرمان پدر و مادر نيست چون با خرد و فب ميحرا

 امتناع ورزيدن در حقيقت پدرش را از كار حرام باز داشته است.
 فتوا با امضاي شيخ ابن عثيمين

 از پدر و مادر، ] پنهان كردن بعضي از امور خصوصي21[

اشد. متدين ب يمداراي مقام علمي وااليي ، مردي بيش از چهل سال سن دارد س: 
است و داراي خانواده و فرزنداني است. با تمام توان مي كوشد كه به پدر و مادرش 

د تا پدر و مادر از او خوشنود باشند؛ اما رسيدگي به كن مينيكي كند. به شدت تالش 
خانواده اش از نظر بهداشتي و امثال آن گاهي او را مجبور مي نمايد تا بعضي از امور 

اهد كه پدر و مادرش خو ميرا از پدر و مادرش پنهان نمايد چون او نشخصي اش 
باخبر شوند با او مخالفت خواهند  ها آنند كه اگر دا ميپريشان و ناراحت شوند؛ زيرا 

اند و هيچ حقي از حقوقشان رس ميبا اين كه كارهاي او ضرري به پدر و مادرش ن، كرد
پنهان نمايد؛ آيا  ها آنوصي خود را از اگر او بخشي از امور خص، دكن ميرا ضايع ن
 ود؟ش ميگناهكار 

                                                            
 3) از حـديث جـابر و احمـد (   2584از حـديث انـس و مسـلم هماننـد آن در البـر (      6952،2444بخاري  -1

 ) از حديث انس و لفظ از اوست.201،99/



   

 2007 باب هفدهم: آداب
 

توصيه ما به ديگران اين است كه به پدر و مادر خود نيكي كنند و بكوشند تا  ج:

هچون پيامبر صلَّى ، رضايت والدين را جلب نمايند ا « رمايد:ف ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ ضَ رِ

ا الوالدين وَ  ضَ ن رِ بِّ مِ طِ الرَّ خَ بِّ يفِ سَ طُ الرَّ خَ ـسَ الِدينالْ  )1485F1(»وَ

و ناخوشــنودي پروردگــار در ، رضــامندي پروردگــار در رضــامندي والــدين اســت«
 » ناخوشنودي پدر و مادر است

والد) را به صورت مفرد آورده است. بنابراين اگر زياني به ( اما در هر دو جا كلمه
ي نشوند پنهان كردن بعضي از امور پدر و مادر نرسيده باشد و از فرزندانشان راض

به شرطي كه اين ، شخصي از پدر و مادر به خاطر آن كه ناراحت نشوند اشكالي ندارد
و اين امور پنهان گناه نباشد ، نداشته باشد ها آنپنهان كاري تأثيري بر وضعيت و سالمت 

 و نافرماني پدر و مادر به حساب نيايند. واهللا اعلم 
 هـ 7/1425/ 16ابن جبرين در تاريخ:  فتوا با امضاي شيخ

 ] حكم اطاعت از پدر و مادر در معصيت اهللا تعالي 22[

د و به پسند ميم كه اهللا ده ميمن بحمداهللا مسلمان هستم و كارهايي انجام  س:
اهد كه به حجاب پايبند نباشم و مرا خو مياما مادرم از من ، حجاب شرعي پايبندم

ويد اگر لذّت نبري و گ ميبروم و ويديو تماشا كنم و... و  د كه به سينماده ميدستور 
 ردند.گ ميوي و موهايت سفيد ش ميتفريح نكني؛ پير 

شما بايد با مادرت مهربان باشي و به او نيكي كني و با بهترين سخنان با او حرف  ج:
اما فقط در كار خوب اطاعت از او بر تو واجب ، چون مادر حق بزرگي دارد، بزني

ةُ يفِ « رمايد:ف ميوسلَّم علَيه وآله  اللَّـهصلَّى چون پيامبر ، است ـإِنَّامَ الطَّاعَ وفِ الْ رُ عْ  )1486F2(»مَ

                                                            
) و آن را صحيح دانسته است؛اما در هر دو جـا كلمـه    7249( 4/152و حاكم  2394، البزار 1899ترمذي  -1

 به صورت مفرد آورده است.(والد) را 

 }1840و مسلم  7145{بخاري  -2



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   2008 
  

يَةِ « رمايد:ف ميو ، فقط در كار خوب بايد اطاعت كرد صِ عْ لُوقٍ يفِ مَ ةَ ملَِخْ ـهِ الَ طَاعَ زَّ  اللَّ عَ

لَّ  جَ  »نبايد اطاعت كرد. از مخلوق در كاري كه معصيت اهللا است« )1487F1(»وَ

همچنين اطاعت از شوهر و پدر در كارهايي كه گناه هستند جايز نيست. اما شايسته 
است زن و فرزند در حل مشكالت از نرمي و شيوه خوب به كار گيرند و داليل شرعي 

و پيامبرش را براي پدر يا مادر يا شوهر بيان كنند. از  تعالىو واجب بودن اطاعت از اهللا 
و پيامبرش برحذر باشند و برحق استوار بمانند و از پدر يا مادر يا  تعالىاني اهللا نافرم

 اطاعت نكنند. ، ندده ميشوهر يا كساني كه به مخالفت با اهللا دستور 
تماشاي آن اشكالي ندارد. گوش دادن به ، اگر در تلويزيون و ويديو منكري نباشد

ا بايد از تماشاي فيلم هايي كه در همايش هاي علمي و درس هاي مفيد خوب است؛ ام
وند پرهيز كرد. همان طور كه رفتن به سينما به خاطر آن كه ش ميآن منكرات پخش 

 انواع كارهاي باطل در آن هست؛ درست نيست.
 )5/358( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعه، شيخ ابن باز

 ] ادب فرزند با پدر گناهكار23[

ه با شريعت مخالف اند. در اين صورت وظيفه ي د كده ميپدرم كارهايي انجام  س:
 من در برابر پدرم چيست؟

از اهللا تعالي مسئلت مي نمايم كه پدرت را هدايت كند و به او توفيق توبه بدهد.  ج:
توصيه ما به شما اين است كه با او به نرمي رفتار كني و با اسلوب و شيوه خوب او را 

 ي. نصيحت كني و از هدايت او مأيوس نباش

﴿ رمايد:ف ميچون اهللا تعالي                   

                                    

                                                            
) روايت عمـران بـن   4/426،432،436روايت ابن مسعود و  1/409) روايت علي و 1/131،129،94احمد  -1

مي گويد: رواه احمـد بألفـاظ و    5/226و هيثمي درالمجمع  ،حديث حكم بن عمرو 5/67،66حصين و 
 الطبراني باختصار}



   

 2009 باب هفدهم: آداب
 

                            

                        ﴾ :۱۵[لقمان – 

۱۶[ 
من قرار دهي كه كمترين هرگاه آن دو تالش و كوشش كنند كه چيزي را شريك «

از ايشان فرمانبرداري ، كوچكترين دليل بر اثبات آن) سراغ نداري( آگاهي بر بودن آن و
رفتار كن. راه كساني كه به  مكن. و با ايشان در دنيا به طرز شايسته و به گونه بايسته اي

 رديد. من شما را از آن چهگ ميجانب من رو كرده اند. بعد همه به سوي من بر 
اگر به اندازه سنگيني دانه خردلي باشد و در دل  م. پسر عزيزم!ساز ميد آگاه اي كرده مي

د آور ميو يا اين كه در ميان زمين باشد اهللا تعالي آن را حاضر  ها آنيا در آسم، سنگي
 .»چرا كه اهللا بس دقيق و آگاه است

هللا تعالي باشد؛ نيز را توصيه نموده كه شكر گذار ا انساناهللا تعالي در ضمن اين كه 
او را توصيه نموده كه شكر گذار پدر و مادرش باشد. فرزند را فرمان داده است كه در 
دنيا با پدر و مادر به نيكي رفتار كند؛ گرچه آن دو با تالش از فرزند بخواهند كه به اهللا 

ما بد بنابراين شما با پدرت به خوبي رفتار كن؛ گرچه رفتار او با ش، تعالي كفر ورزد
او را ، به وسيله ي تو تعالىباشد و بايد بكوشي او را به سوي حق دعوت دهي شايد اهللا 

  .هدايت كند. جايز نيست كه در كار گناه از او اطاعت نمايي
يم كه براي هدايت او از اهللا كمك بخواهي و بعد از اهللا كن ميهمچنين شما را توصيه  

احترام قايل  ها آنوديگر كساني كه پدرت به تعالي خويشاوندان خود همچون عموهايت 
، اهيم كه ماخو مي را بپذيرد. از اهللا تعالي ها آناست كمك بگيري شايد پدرت نصحيت 

شما و پدرت را هدايت نمايد و توفيق توبه نصوح بدهد. بي گمان اهللا شنوا و نزديك 
 است. 

 والسالم عليكم و رحمه اهللا وبركاته.
 )5/354( تاوي و مقاالت متنوعةمجموع ف -شيخ ابن باز



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   2010 
  

 بهتر است ها آن] دعا براي پدر ومادر از صدقه دادن از سوي 24[

اگر از مال خود براي مادرم صدقه بدهم آيا اين جايز است؟ آيا ثواب اين صدقه  س:
 د؟رس ميبه مادرم رحمهااهللا 

ثواب و ، از سوي مادر يا پدر مرده اش صدقه بدهد انسانجايز است كه ، بله ج:
د. به دليل آن كه در صحيح بخاري رس ميصدقه به كسي كه براي او صدقه داده شده 

تُلِتَتْ « آمد وگفت:علَيه وآله وسلَّم  اللَّـهصلَّى روايت است كه مردي نزد پيامبر  ي افْ إِنَّ أُمِّ

ا  هَ سُ قَتْ  -أی ماتت بغتة –نَفْ دَّ تْ تَصَ لَّمَ وْ تَكَ ا لَ اهَ أُرَ مْ أَفَ ، وَ : نَعَ الَ ا؟ قَ نْهَ قُ عَ دَّ   )1488F1(»أَتَصَ

مادرم ناگهان وفات يافت و به نظر من اگر فرصت حرف زدن مي يافت صدقه «
ه پيامبر صلَّىانم از سوي او صدقه بدهم؟ تو ميآيا ، ددا مي فرمود: علَيه وآله وسلَّم  اللـَّ
 »بله

هصلَّى همچنين پيامبر  هبه سعد بن عباده رضي وسلَّم  علَيه وآله اللـَّ عنْه اجازه داد  اللـَّ
(كه باغ نخل خود را بعد از مرگ مادرش برايش صدقه كند.

1489F

2( 
براي پدر و مادرش دعا كند و ثواب اعمال  انسانولي بايد دانست كه بهتر است 

ه است؛ همين بود، ده انددا ميزيرا آن چه سلف انجام ، صالح را براي خودش قرار دهد

ه پيامبر صلَّىفرموده ي  اتَ « بر همين داللت مي نمايد:وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ ا مَ ـإِذَ  انسانالْ

ةٍ  يَ ارِ ةٍ جَ قَ دَ نْ صَ : إِالَّ مِ ةٍ ثَ نْ ثَالَ هُ إِالَّ مِ لُ مَ نْهُ عَ طَعَ عَ عُ بِهِ ، انْقَ نْتَفَ لْمٍ يُ و ، أَوْ عِ عُ دْ الِحٍ يَ دٍ صَ لَ أَوْ وَ

هُ   )1490F3(»لَ

ود؛ مگر از سه چيز: صدقه جاريه يا علمي كه ش ميبميرد عملش قطع  انسانهرگاه «
 » دكن ميود يا فرزند صالحي كه برايش دعا ش مياز آن استفاده 
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 2011 باب هفدهم: آداب
 

عمل صالحي بعد از مرگ پدر و مادرش به اين نيت انجام دهد كه  انساناما اگر 
 برسد اشكالي ندارد. ها آنثوابش به 

      2/151)5( كتاب الدعوة، شيخ ابن عثيمين

 ست ها آن] پنج كار بعد از وفات پدر و مادر از زمره ي نيكي به 25[

ان براي يكي از پدر ومادر عمره تو ميچگونه بايد به پدر و مادر نيكي كرد؟ آيا  س:
 با اين كه او قبالً عمره را انجام داده است؟، كرد

مقام و سود رساندن بدني به پدر و مادر ، نيكي به پدر و مادر يعني اين كه با مال ج:
و اين واجب است. نافرماني از پدر و مادر گناه كبيره و ضايع كردن حق ، نيكي شود

مشخص است. همان طور كه ، ست. نيكي به پدر و مادر تا وقتي كه زنده هستندها آن
از وفاتشان  خدمت و نيكي كرد؛ اما بعد ها آنمقام و بدن بايد به ، گفتيم يعني با مال

شتن دا ميگرا، اجراي وصيت بعد از وفاتشان، ها آنبا دعا و استغفار براي  ها آننيكي به 
ود. اين پنج چيز نيكي به پدر ش ميدوستانشان و برقرار داشتن پيوند خويشاوندي انجام 

 و مادر بعد از وفاتشان است.
 ها آنود كه از سوي ش ميجايز است؛ اما به فرزند گفته ن ها آنصدقه دادن از سوي 

ود اگر صدقه دادي جايز است و اگر صدقه ندادي دعا كردن ش ميصدقه بده؛ بلكه گقته 

هصلَّى براي شان از همه چيز بهتر است؛ چون پيامبر  ا « رمايد:ف ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ إِذَ

اتَ  ـمَ نْ ثَالَ  انسانالْ لُهُ إِالَّ مِ مَ نْهُ عَ طَعَ عَ ةٍ انْقَ يَ ارِ ةٍ جَ قَ دَ نْ صَ : إِالَّ مِ ةٍ عُ بِهِ ، ثَ نْتَفَ لْمٍ يُ دٍ ، أَوْ عِ لَ أَوْ وَ

هُ  و لَ عُ دْ الِحٍ يَ  )1491F1(»صَ

ود مگر از سه چيز: از صدقه جاريه و علمي ش ميبميرد عمل او قطع  انسانهرگاه «
 ».دكن ميود و يا فرزند صالحي كه برايش دعا ش ميكه از آن استفاده 

هاصلَّى  پيامبر از عمل شخصي  را در جايي بيان كرده كه دعاوسلَّم علَيه وآله  للـَّ
است بر آن كه دعا براي پدر و مادر بعد از وفاتشان از  پس اين دليلي، سخن گفته است
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 د الحراملفتاوي علماء الب   2012 
  

ودند پيامبر صلَّى ب ميبهتر است؛ چون اگر اينها از دعا بهتر  ها آنصدقه دادن از سوي 
ه  پيامبر صلَّىبلكه ، ردب ميد و همين امور را نام كر ميدعا را ذكر نوسلَّم له علَيه وآ اللـَّ
ه د و آن را كه جايز است اما افضل و بهتر كن ميافضل و بهتر را ذكر وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

 نيست نيز گوشزد مي نمايد.
هرضي چنان كه در حديث سعد بن عباده  هصلَّى وقتي كه سعد از پيامبر  عنْه اللـَّ  اللـَّ

 هآلو هلَيع لَّمسلَّى  پيامبر، اجازه خواست كه از مادرش صدقه دهدوصه علَيه وآله  اللـَّ
لَّمسا افضل ، به او اجازه داد وو اين اشاره به آن است كه صدقه دادن جايز است؛ ام

هصلَّى ل اهللا نيست. همچنين مردي آمد و گفت: يا رسو ي «علَيه وآله وسلَّم  اللـَّ إِنَّ أُمِّ

مْ  الَ نَعَ ا؟ قَ نْهَ قُ عَ دَّ أَتَصَ فَ قَتْ أَ دَّ تْ تَصَ لَّمَ وْ تَكَ ا لَ اهَ أُرَ ا وَ هَ سُ تُلِتَتْ نَفْ   )1492F1(»افْ

مادرم ناگهان وفات يافت و به نظر من اگر فرصت حرف زدن مي يافت صدقه «
 »از سوي او صدقه بدهم؟ فرمود: بلهانم تو ميآيا ، ددا مي

مهم اين كه توصيه من به اين برادر اين است كه به جاي اداي عمره براي پدر و مادر 
 پيامبر صلَّىبراي شان به كثرت دعا كند. چون  ها آنيا صدقه دادن و امثال آن از سوي 

ه . اما با وجود اين اگر او صدقه به همين كار راهنمايي كرده استوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
بدهد يا عمره كند و يا قرآن بخواند و ثواب اين كارها را به مادر وپدرش اهدا نمايد. 

ان گفت ادا تو ميويم بد كرده است اما اگر پدر ومادرش عمره يا حج نكرده اند گ مين
 از دعا براي شان افضل است. واهللا اعلم  ها آنكردن فريضه از گردن 

 )148، 149/ 5( كتاب الدعوة، ن عثيمينشيخ اب

 ] اجازه گرفتن از پدر ومادر در جهاد 26[

از ، انم به جهاد نرومتو مياشم و نب ميمن جهاد را دوست دارم و عاشق آن  س:
انم تو ميمادرم اجازه خواستم اما او موافقت نكرد به خاطر اين خيلي ناراحت شدم و ن

اما ، زوي من در زندگي جهاد در راه اهللا تعالي استاز جهاد دور باشم...جناب شيخ: آر
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 2013 باب هفدهم: آداب
 

د... لطفاً مرا به راهي كه مناسب است راهنمايي كنيد. جزاكم اهللا كن ميمادرم موافقت ن
 خيراً

خدمت به مادرت جهاد بزرگي است از اين رو توصيه ما به شما اين است كه در  ج:
و ولي امر شما را فرمان جهاد  مگر آن كه حاكم، كنار مادرت باشي و به او نيكي كني

ه پيامبر صلَّىچون ، دهد كه در آن صورت بايد بي درنگ به جهاد بروي علَيه وآله  اللـَّ

 لَّمسوا« رمايد:ف ميو رُ انْفِ مْ فَ تُ رْ تُنْفِ ا اسْ إِذَ   )1493F1(»وَ

 » بايد به جهاد برويد، هرگاه از شما خواسته شد كه به جهاد برويد«
اكم و ولي امر به شما دستور جهاد نداده است در خدمت مادرت باش تا وقتي كه ح

پيامبر و با او مهرباني و نيكي كن. بدان كه نيكي كردن به مادر جهاد بزرگي است و 
ه صلَّى  نيكي به مادر را از جهاد مقدم شمرده است. وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

ه ىپيامبر صلَّچنان كه در حديث صحيح از  علَيه وآله وسلَّم روايت است كه به  اللـَّ
هصلَّى  ايشان گفته شد: اي رسول اهللا!  علَيه وآله وسلَّم كدام كار بهتر است؟ فرمود: اللـَّ

نٌ بِ « ولِهِ  اللَّـهِ إِيامَ سُ رَ  بِرُّ «گفتند: بعد از آن؟ فرمود: ، آوردن به اهللا تعالي و پيامبرش ايمان »وَ

ـ نِ الْ يْ الِدَ  مادر گفتند: پس از آن كدام كار بهتر است؟ فرمود: نيكي كردن به پدر و »وَ

ـ« بِيلِ الْ ادُ يفِ سَ هَ (جهاد در راه اهللا »اللَّـهِ جِ
1494F

2( 

ه پيامبر صلَّىبنابراين  نيكي به پدر و مادر را بر جهاد مقدم قرار وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
 داد. 

هصلَّى شان مردي نزد اي آمد و اجازه خواست و گفت: دوست وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

هصلَّى پيامبر ، دارم همراه شما جهاد كنم اكَ « به او گفت:وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ الِدَ يٌّ وَ أَحَ

                                                            
 1353و مسلم  1834بخاري  -1
 با اندكي تفاوت 85و مسلم  527بخاري  -2



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   2014 
  

دْ  اهِ امَ فَجَ يهِ فِ الَ فَ مْ قَ الَ نَعَ پيامبر فرمود: در راه ، بله آيا پدر و مادرت زنده هستند؟ گفت: »قَ

(خدمت به آن دو جهاد كن
1495F

1( 

إِالَّ «در روايتي ديگر آمده است كه فرمود:  دْ وَ اهِ ا لَكَ فَجَ إِنْ أَذِنَ ُامَ فَ تَأْذِهنْ اسْ امَ فَ يْهِ عْ إِلَ جِ ارْ

ا َ مهُ َّ  و اگر به تو اجازه دادند به جهاد برو و، اجازه بگير ها آنبرگرد و از  ها آننزد « »فَربِ

 )1496F2(»گرنه به آن دو نيكي كن
از اين رو شما به مادرت نيكي و مهرباني كن تا به شما اجازه ي رفتن به جهاد را 

اما اين زماني است كه شما داوطلبانه به جهاد بروي و ولي امر به شما دستور ، بدهد
 نداده باشد.

دفاع كن و همچنين اما اگر باليي دامنگير شما گرديد به ياري اهللا از خود و برادرانت 
 هرگاه ولي امر به شما فرمان جهاد داد به جهاد برو گرچه مادرت رضايت نداشته باشد.

﴿ رمايد:ف ميچون اهللا تعالي                    

                               

                         

                    ﴾ :۳۹[التوبة[ 

براي جهاد) در راه اهللا حركت ( ود:ش مياي مؤمنان چرا هنگامي كه به شما گفته «
يد؟ آيا به زندگي اين جهان به جاي زندگي آن ده مييد و دل به دنيا كن ميسستي ، كنيد

يش ب ميجهان خوشنوديد؟ تمتع و كاالي اين دنيا در برابر تمتع وكاالي آن جهان چيز ك
د و قومي ده مياهللا تعالي شما را عذاب دردناكي ، اگر براي جهاد بيرون نرويد، نيست

 .»د و اهللا بر هر چيزي توانا استساز ميديگر را جايگزين شما 
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 2015 باب هفدهم: آداب
 

ه پيامبر صلَّى وا«رمايد: ف ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ رُ انْفِ مْ فَ تُ رْ تُنْفِ ا اسْ إِذَ هرگاه از شما « »وَ

اهللا تعالي همه را به آن ». حركت كنيد، براي جهاد در راه اهللا حركت كنيدخواسته شد كه 
 توفيق دهد.، چه دوست دارد

 146، 147ص34مجله البحوث شماره ، شيخ ابن باز

  ] فضيلت تربيت فرزندان در اسالم27[

از آنجا كه دختران هميشه در كنار من ، زني هستم كه فرزنداني پسر و دختر دارم س:
را خوب تربيت كرده ام؛ اما پسران بعضي ها بزرگ هستند و  ها آن، هستندو با من 

هرگاه از او ، دكن ميو پدرشان در طول روز كار ، بپردازم ها آنانم به تربيت تو مين
دوست ندارد اين موضوع را با او در ميان ، اهم كه به تربيت پسران بپردازدخو مي

هست؟ اميدوارم پدران را تشويق كنيد تا به  بگذارم.. آيا در اين زمينه گناهي بر من
 آنان را فراموش نكنند.، تربيت فرزندانشان توجه نمايند و به خاطر كار

از اين زن به خاطر اين كه دخترانش را درست تربيت كرده و مي كوشد كه  ج:
اهيم كه به پسرانش خو ميو از پدرشان ، سپاسگزاريم، پسرانش را هم درست بار آورد

هرگاه فرزندانش ، را راهنمايي كند تا افرادي صالح و شايسته باشند ها آنند و توجه ك

﴿ رمايد:ف ميصالح باشند در هر دو جهان به خير و سود اوست. اهللا تبارك و تعالي     

                    ﴾] :٦التحرمي[ 

اي مؤمنان خود و خانواده خويش را از آتش دوزخي بركنار داريد كه افروزينه آن «
 .»و سنگ ها است ها انسان

ه پيامبر صلَّى اتَ «رمايد: ف ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ ا مَ ـإِذَ نْ  انسانالْ هُ إِالَّ مِ لُ مَ نْهُ عَ طَعَ عَ انْقَ

ارِ  ةٍ جَ قَ دَ ث: صَ ةٍ ثَالَ ن بَعده، يَ عُ بِهِ مِ نْتَفَ لْمٍ يُ هُ ، أَوْ عِ و لَ عُ دْ الِحٍ يَ دٍ صَ لَ  )1497F1(»أَوْ وَ
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 د الحراملفتاوي علماء الب   2016 
  
ردد مگر از سه چيز: صدقه جاريه يا علمي كه گ ميبميرد عملش قطع  انسانهرگاه «

 »د.كن ميود يا فرزند صالحي كه برايش دعا ش ميپس از وي از آن استفاده 
هصلَّى هللا و رسولش اگر پدر فرزندانش را به صورتي كه ا امر وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

كرده تربيت كند كار بسيار بزرگي كرده است و اين فرزندان براي پدرشان در دوران 
ود و ش ميكوتاهي ورزد گناهكار  ها آنند. اگر در تربيت كن ميحيات و پس از مرگ دعا 

 وند.ش ميفرزندان برايش باليي 
ريم اين پدر به فرزندانش توجه كند همان طور كه به مالش توجه بنابراين اميدوا

توجه نمايد؛ چون مال و پول از ميان مي رود؛  ها آنبه ، د؛ بلكه بايد بيشتر از مالكن مي
 انند.رس ميهستند كه در زندگي و بعد از مرگ به او فايده  انساناما فرزندان بخشي از 

 124ص فتاوي الطفل المسلم، شيخ ابن عثيمين
 جمع آوري و ترتيب يحيي بن سعيد آل شلوان

 ] ثواب تربيت دختران28[

ه پيامبر صلَّى س:  ها آنهركسي سه دختر داشته و بر«رمايد: ف ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
اين دختران مانعي خواهند شد از ، را تأمين نمايد ها آنصبر نمايد و خوراك و پوشاك 

وند يا از پدر و ش مي... آيا فقط براي پدرشان مانعي از رفتن به دوزخ رفتن او به دوزخ
 مادرشان؟ من الحمد هللا سه دختر دارم.

هصلَّى چون رسول اهللا ، ودش ميپدر و مادر هر دو را شامل ، حديث ج: علَيه وآله  اللـَّ

 لَّمسام كُ « رمايد:ف ميو يْهِ نَ إِلَ سَ أَحْ نْ كانت له ابنتان فَ نْ النَّارِ مَ ا مِ ً رتْ هُ سِ  )1498F1(»نَّ لَ

اين دختران مانعي ، رفتار كند ها آنهركسي دو دختر داشت و به خوبي و نيكي با «
 »وند كه از رفتن او به دوزخ جلوگيري مي نمايند.ش مي
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 2017 باب هفدهم: آداب
 

 ها آنهمچنين اگر كسي خواهران يا عمه ها يا خاله ها و امثال آن داشته باشد و به 
چون او با نيكي كردن به اينها سزاوار پاداش ، كه به بهشت برودنيكي كند اميدواريم 

ردد. گ ميود و كار نيكش مانعي بين او و دوزخ ش ميو از دوزخ دور ، رددگ ميبزرگي 
زيرا مسلمان وقتي اين كارهاي نيك را براي رضامندي اهللا ، اين مختص مسلمين است

نجات از جهنم و ورود به بهشت وند تا از جهنم نجات يابد. ش ميد سبب ده ميانجام 
، عوامل و اسباب زيادي دارد. مسلمان بايد اسباب فراواني را براي رفتن به بهشت بجويد

و خود اسالم تنها اصل و سبب اساسي براي رفتن به بهشت و نجات از دوزخ است. 
كارهايي هست كه اگرمسلمان انجام دهد به وسيله ي آن به بهشت مي رود و از دوزخ 

هصلَّى ت مي يابد؛ مثل اين كه پيامبر نجا زق بناتٍ أو «فرمود: وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ من رُ

نَّ له سرتاً من النار نَّ كُ نث ، أخواتٍ فأحسن إليهِ و هكذا من مات له ثالثة أفراط مل يبلغوا احلِ

اباً من النار؛ قالوا يا رسول اهللا جَ   )1499F1(»"نانواث" واثنَان؟ قال:، كانوا له حِ

وند كه از ش مينيكي كرد اينها مانعي  ها آنهركسي دختران يا خواهراني داشت و به «
همچنين هركسي كه سه تا از فرزندانش را كه به ، ندكن ميورود او به دوزخ جلوگيري 

از دست داده باشد اين فرزندان مانع از ورود او به جهنم ، سن بلوغ نرسيده باشند
هصلَّى رسول اهللا  گفتند: يا، وندش مي اگر دو تا فرزند از دست داده  وسلَّمعلَيه وآله  اللـَّ

 » باشد؟ فرمود: اگر هم دو تا از دست داده باشد چنين است
   و در مورد كسي كه يك فرزند را از دست داده نپرسيدند.

هصلَّى در حديث صحيح از پيامبر  ولُ «وايت است كه فرمود: رعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ قُ يَ

ي  اللَّـهُ  بْدِ ا لِعَ اىلَ مَ عَ ـتَ بَهُ إِالَّ الْ تَسَ يَا ثُمَّ احْ نْ لِ الدُّ نْ أَهْ يَّهُ مِ فِ تُ صَ بَضْ ا قَ اءٌ إِذَ زَ ي جَ نْدِ نِ عِ مِ ؤْ مُ

ـ نَّةُ الْ  )1500F2(»جَ

                                                            
 ،2632،633و مسلم  7310، 101،1249بخاري  -1
 6424بخاري  -2



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   2018 
  
ويد: پاداشي جز بهشت ندارد آن بنده ام كه عزيز او را از دنيا از گ مياهللا تعالي «

   »يرم و او با چشمداشت ثواب و پاداش صبر مي نمايد.گ ميدست او 
پس اهللا تعالي بيان مي نمايد كه هرگاه عزيز و محبوب بنده اش را از دست او بگيرد 
و او باچشم داشت پاداش الهي صبر كند پاداشي جز بهشت ندارد. هر كسي از ما كه 

در و مادرش صبر كرده اند شامل يك فرزندش قبل از رسيدن به بلوغ وفات يافته و پ
بهشت است و اين فضل بزرگ الهي است. همچنين  ها آنوند و پاداش ش مياين حديث 

شوهر و زن و ساير خويشاوندان و دوستان هرگاه عزيزي را از دست بدهند و با اميد 
 -به شرط آن كه از گناهان كبيره ، ردندگ ميثواب الهي صبر نمايند در اين حديث شامل 

مجازات  -د و به آن مبتال است بميردده ميدر حالي كه آن را انجام  انسانه اگر ك
يعني در حال انجام گناه كبيره ار دنيا نرود). از اهللا تعالي سالمتي ( به دور باشند.، ودش مي

 را مي جوييم.
 4/375مجموع فتاواي و مقاالت متنوعة ، شيخ ابن باز

 در است يا مادر؟..آيا حق پ.] نام گذاري فرزندان29[

اهد خو ميرايش بگذارم و خانمم ب مياهللا تعالي به من دختري داده و خواستم اس س:
اسمي ديگر را برايش بگذارد. به او پيشنهاد كردم كه قرعه كشي كنيم. آن گاه طبق قرعه 
يكي از دو نام را بر او نهاديم. آيا اين قرعه كشي از نوع قرعه اندازي حرام است؟ اگر 

است اين اختالف را چگونه حل كنيم؟ آيا نامگذاري فرزند فقط حق پدر است؟  چنين
 ما را راهنمايي كنيد. اهللا به شما پاداش نيك دهد.

قرعه اندازي در چنين مواردي يك امر شرعي است؛ چون اختالف را حل  ج:
در كارهاي ه وسلَّم علَيه وآل اللَّـهصلَّى رداند. پيامبر گ ميدلها را شاد و آرام ، دكن مي

 د.كر ميزيادي قرعه كشي 
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جَ [ رَ ا خَ هَ مُ هْ جَ سَ رَ نَّ خَ تُهُ يَّ أَ ؛ فَ ائِهِ َ نِسَ عَ بَنيْ رَ ادَ أَنْ يسافر أَقْ ا أَرَ انَ عليه الصلوة والسالم إِذَ كَ

َا نش است به سفر برود بين همسراخو ميعلَيه وآله وسلَّم  اللَّـهصلَّى هرگاه ايشان  ]هبِ

(رد.ب ميد و قرعه به نام هر كسي در مي آمد او را با خودش كر ميقرعه كشي 
1501F

1( 
او آزاد هستند.  ي بردهوقتي مردي وصيت كرده بود كه بعد از مرگش هر شش  

هصلَّى پيامبر  قرعه كشي كرد و دو نفر را آزاد نمود و  ها آنبين  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ
(نوان برده باقي گذاشت.چهار نفر را به ع

1502F

2(  
نام گذاري فرزند حق پدر است اما مستحب است كه به خاطر خوشنود كردن و به 

 دست آوردن دل همسرش با او مشوره كند.
زن و مرد بايد نامهاي خوب را انتخاب نمايند و از نامهاي زشت دوري جويند.  

آن اسم بر فرزند نهاده شود؛ اسمي كه داراي معناي بندگي غير اهللا باشد جايز نيست كه 
 ها انسانعبدالحسين و امثال آن كه جايز نيستند؛ چون همه ، عبدالكعبه، مثل: عبدالنبي

اهللا  ي بندهكسي ديگر غير از  ي بنده، بندگان اهللا هستند. پس جايز نيست كه شخص
مه بر د كه علما هكن مينقل  )1503F3("رحمه اهللا"ناميده شود. عالم معروف ابو محمد بن حزم 

اين اتفاق دارند كه گذاشتن اسمهايي كه به معناي بندگي براي كسي غير از اهللا هستند 
هصلَّى حرام است به جز عبدالمطلب؛ چون پيامبر  اين نام را كه بر وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
 بعضي از صحابه گذاشته شده بود تغيير نداد.

 جمع و ترتيب محمد المسند 3/221فتاوي اسالميه ، شيخ ابن باز

 ] ترجيح دادن يكي از پسران بر ديگر برادرانش 30[

آيا جايز است كه به يكي از پسرانم چيزي بدهم و به ديگري چون نياز ندارد  س:
 ندهم؟
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شما نبايد چيزي را به طور ويژه به يكي از پسران يا دخترانت بدهي و به ديگران  ج:
بدهي يا  ها آنساوات رفتار كني و برحسب حق ارث به به م ها آنبلكه بايد بين ، ندهي

ه پيامبر صلَّىبه هيچ يك چيزي ندهي؛ چون  وا « رمايد:ف ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ قُ ـهَ اتَّ  اللَّ

مْ  دِكُ الَ وا بَنيَ أَوْ لُ دِ اعْ  »از اهللا بترسيد و ميان فرزندانتان برابري كنيد.« )1504F1(»وَ

چيزي داده شود در صورتي كه به سن بلوغ  ها آنكه به يكي از  اما اگر راضي بودند
و رشد رسيده باشند اشكالي ندارد و اين زماني است كه در ميان فرزندان شما فردي 
باشد كه به علت بيماري يا مانعي ديگر توانايي كسب و كار نداشته و فقير و نيازمند 

مقرر نشده باشد. بر ، ع نمايدباشد و از سوي حكومت برايش حقوقي كه نيازش را رف
شما الزم است كه به اندازه نيازش او را كمك نمايي تا وقتي كه اهللا او را بي نياز 

 رداند.گ مي
 205فتاوي المرأة ص ، شيخ ابن باز

 ] پرداختن مخارج فرزندان متأهل و مجرّد31[

ي پردازم. انم كه من مخارج پسران متأهل و مجرّد خود را مرس ميبه اطالع شما  س: 
 آيا بايد مخارج دختران متأهلم را هم بپردازم؟

اني به خاطر اين كه تو ميرا بپرداز و  ها آنند مخارج كن مياگر پسرانت با تو كار  ج:
بيشتر بدهي. همچنين اگر پسرانت فقيرند و  ها آنند در مقابل كارشان به كن ميبا شما كار 

 ها آنزي خواه مجرد باشند يا متأهل. هركدام از را بپردا ها آندرآمدي ندارند بايد مخارج 
رفت نيازي به كمك شما گ ميكه مستقل شد و با درآمدي كه داشت يا با حقوقي كه 

د پرداختن مخارج بر شما الزم نيست. همچنين هزينه كر مينداشت و با شما كار ن
ايد مخارج مخارج دختراني كه ازدواج كرده اند بر شما الزم نيست؛ بلكه شوهرانشان ب

﴿ رمايد:ف ميرا تأمين كنند. زيرا اهللا تعالي  ها آن          ﴾ :۳۴[النساء[  

 .»ندكن ميو نيز بدان خاطر كه از اموال خود خرج «
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ُنَّ بِ «در حديث آمده است:  هتُ وَ كِسْ نَّ وَ هُ قُ زْ مْ رِ يْكُ لَ ُنَّ عَ هلَ ـوَ وفِ الْ رُ عْ  )1505F1(»مَ

 ». د خوراك و پوشاك زنان را تهيه كنيدشما باي«
 ها آناني به تو مياما اگر بعضي نيازمند و به شدت محتاج بودند و شما توانگر بودي 

اني تو ميو فرزندانشان بدهي و شوهرانشان را  ها آنكمك كني اما نبايد مال زكات را به 
 با دادن زكات كمك كني. واهللا اعلم 

 هـ7/2/1423ي ايشان در تاريخ شيخ ابن جبرين قول و امال

 ان بعضي از پسران را در دادن هبه ترجيح دادتو مي] مواردي كه 32[

پسرانم حقوق بگير ، : من خانواده اي دارم و پسران و دختران متأهلي دارم1س
ند و هزينه هاي زندگي و كن ميهستند و در خانه هاي خود با زنان و فرزندانشان زندگي 

در تأمين لوازم  ها آنست. به همين خاطر من به ها آنتوان مالي  مخارجشان بيشتر از
ند و كن ميم. از طرفي بعضي از برادران و خواهرانشان با من زندگي كن ميزندگي كمك 

من همه امكانات زندگي را براي شان فراهم مي نمايم؛ اما امكاناتي كه پسران بزرگ به 
 بقيه برادرانشان كه با من هستند برابر نيست.آن احتياج دارند با مخارج و امكاناتي كه 

سؤال اين است كه آيا اين امكانات و مخارجي كه با فراهم كردن آن به فرزندان 
بزرگ كمك مي نمايم از زمره نفقه ايست كه بر پدر واجب است؟ يا در مفهوم رعايت 

 نكردن مساوات و برابري در نفقه داخل است؟
كه در كمك كردن به فرزندان برابري و مساوات را  : توصيه ما به شما اين است1ج

اما در نفقه بايد به هر فردي آن چه را كه خود و زن و فرزندانش نياز دارند ، رعايت كني
بدهي و نيازهاي تكميلي كه جزو ضروريات است همچون مسكن و سواري و لوازم 

را تأمين كند و در  خانگي را به او بدهي. وظيفه پدر است كه همه اين نيازهاي اساسي
مفهوم نفقه اي كه پرداختن آن بر پدر واجب است داخل هستند و در مفهوم هبه كه بايد 

 داخل نيست. واهللا اعلم، پدر در دادن آن به فرزندان مساوات را رعايت كند
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 14/6/1422قول و امالي شيخ ابن جبرين در تاريخ 
فردي متمول و توانگر  -د هللالحم-انم كه بنده رس مي: به اطالع جناب عالي 2س

ند و بعضي كوچك هستند و كار كن ميهستم و چند فرزند دارم. بعضي با من كار 
اهم به پسران بزرگم هبه اي بدهم آيا الزم است كه به ديگر خو ميند. آيا هرگاه كن مين

ا من پسرانم بدهم و همه را در اين زمينه برابر قرار دهم؟ آيا اگر به يكي از پسرانم كه ب
كار و تالش او چيزي هبه نمايم كه از او تقدير شود و اين گونه او  براساسند كن ميكار 

 وم؟ش ميآيا گناهكار ، را بر ديگر پسرهايم ترجيح دهم
، ند از طرف خودكن مييي كه در كار تجاري يا صنعتي با شما كار ها آن: اگر 2ج

بدهي يا ماهيانه  ها آنرشان چيزي به مجاني كار مي نمايند؛ شايسته است شما در برابر كا
حقوق بده يا برايشان در شركت تجاري يا كارخانه صنعتي و امثال آن سهامي  ها آنبه 

انند درآمد مناسبي تو ميبا حقوقي كه شما مقرر مي نمايي؛  ها آنمشخص كن. آن گاه 
يا سهامشان و خانواده ي شان را تأمين كند. اگر اضافه بر مزد  ها آنداشته باشند كه 

باشد. اين مساواتي است كه در ، يده ميبدهي بايد به همان اندازه كه برادران كوچك را 

هحديث آمده كه پيامبر صلَّى  وا [علَيه وآله وسلَّم فرمود:  اللـَّ قُ َ  اللَّـهَ اتَّ وا بَنيْ لُ دِ اعْ وَ

مْ  الدِكُ  )1506F1(]أَوْ

 » بري را رعايت كنيداز اهللا بترسيد و در ميان فرزندانتان برا«
د و از كن ميانيد به فرزندي كه با شما با جديت و نشاط كار تو ميهمان طور كه شما 

 ديگران فعال تر است به خاطر تشويق و تقدير چيزي بدهي.
 25/1/1423فتواي شيخ ابن جبرين كه بر آن امضا كرده است 

  ها آن] حكم لعنت فرستادن بر فرزندان و ناسزا گفتن 33[

ويد و به گ ميد و نا سزا كن ميزني هست كه عادت دارد فرزندانش را نفرين  س:
د. زنهاي زيادي او ده ميرا با دست و زبان آزار  ها آنخاطر هر اشتباه كوچك يا بزرگي 
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را  ها آنرا نصيحت كرده اند كه اين عادتش را ترك نمايد و پاسخ او اين است: شما 
به سخن او ، يي كشيده كه فرزندان از اومتنفر هستنداينك كار به جا، داي كردهلوس 

 د.ده ميند كه نهايت همين است كه او مي زند يا فحش كن ميند و فكر ده مياهميتي ن
توضيح دهيد از ديدگاه دين موضع من به عنوان شوهر در برابر چنين زني چگونه  

م و فرزندان را به او آيا او را طالق ده، بايد باشد و چكار كنم تا او درس عبرت بگيرد
 واگذار كنم؟ چكار كنم؟ مرا راهنمايي كنيد.

همچنين لعنت ، نفرين كردن و لعنت فرستادن بر فرزندان از گناهان كبيره است ج:
 اشد. ب ميفرستادن بر افرادي كه مستحق آن نيستند از گناهان كبيره 

ه پيامبر صلَّىدر حديث صحيح از  نُ « سلَّم روايت است كه فرمود:علَيه وآله و اللـَّ عْ لَ

ـ تْلِهِ الْ قَ نِ كَ مِ ؤْ   )1507F1(»مُ

 .»لعنت فرستادن بر مؤمن مانند كشتن اوست«

ه پيامبر صلَّى بَابُ « رمايد:ف ميعلَيه وآله وسلَّم در حديثي ديگر  اللـَّ ـسِ وقٌ الْ لِمِ فُسُ سْ مُ

رٌ  فْ هُ كُ قِتَالُ   )1508F2(»وَ

 » فسق و جنگ با او كفر استناسزا گفتن به مسلمان «

ه پيامبر صلَّى مَ « رمايد:ف ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ وْ اءَ يَ دَ هَ الَ شُ اءَ وَ عَ فَ انُونَ شُ ونُ اللَّعَّ كُ الَ يَ

ـ ةِ الْ يَامَ  )1509F3(»قِ

 » يرندگ مينفرين كنندگان در روز قيامت شفاعت كننده و گواه قرار ن«
بايد به كثرت براي ، از دشنام دادن به فرزندانش باز آيد پس بايد آن زن توبه نمايد و

هدايت و صالح فرزندانش دعا نمايد. شما به عنوان شوهر بايد همواره او را نصيحت 
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ود و ش ميكني و او را از ناسزا گفتن به فرزندان برحذر داري. اگر نصيحت مفيد واقع ن
 اما در طالق دادن عجله نكن. به نظر شما ترك گفتن او سودمند است؛ او را ترك كن؛

از اهللا مسألت مي نماييم كه ما و شما و او را هدايت نمايد و به همه ما توفيق دهد تا 
 فرزندان را تربيت كنيم. به سوي خوبي راهنمايي نماييم تا اخالقشان درست شود.

 2/941فتاوي المرأة المسلمة ، شيخ ابن باز

 ست؟] مجبور كردن چيست؟ و حكم آن چي34[

را  ها آنبعضي از مردم فرزندانشان را با كلماتي همچون تو بايد چنين كني و...  س:
به انجام كارهايي ملزم مي نمايند و بر اين باورند كه اين تحريج و در مشقت انداختن 

معني تحريج چيست؟ و حكم آن در شريعت چه ، بر فرد مقابل الزم االجرا است
 اشد؟ب مي

و اين چيزي است كه اهللا تعالي ، دادن فرد در مشقت و سختيتحريج يعني قرار  ج:

﴿ آن را نفي كرده و فرموده است:             ﴾ :و « ]۷۸[احلج

 »دردين كارهاي سنگين و دشوار را بر دوش شما نگذاشته است

﴿ رمايد:ف مينيز             ﴾ :۶[املائدة[  

 . »اهد شما را به مشقت بيندازدخو مياهللا ن«
به نكردن  ها آنملزم كردن فرزندان از سوي پدرشان به انجام كاري يا مجبور نمودن 

اما الزامي نيست. ، اگر مصلحت است) فرزندان بايد از پدرشان اطاعت كنند( كاري
نجام آن مي نمايد گناه باشد؛ اگر فرزند مخالفت بخصوص اگر آن چه پدر او را ملزم به ا

 ود. واهللا اعلم ش ميود و اين قسم شمرده نش ميكند بر پدرش كفاره الزم ن
 امضا نموده است. 9/3/1421فتوايي كه در تاريخ ، ابن جبرين

 ] حكم صله رحم 35[

برقرار داشتن پيوند خويشاوندي) و پاداش كسي كه صله رحم ( حكم صله رحم س:
 ا برقرار مي نمايد چيست؟ر



   

 2025 باب هفدهم: آداب
 

 برقرار داشتن پيوند خويشاوندي واجب است و داراي فضيلت بزرگي است. ج:
اهللا تعالي تضمين نموده كه هركس صله رحم را برقرار سازد او را به خويش نزديك  

(نمايد و هر كس آن را قطع نمايد؛ او را از خود دور كند
1510F

1(. 

هپيامبر صلَّى  هِ « رمايد:ف ميوسلَّم له علَيه وآ اللـَّ رِ ثَ هُ يفِ أَ ع لَ بَّ أَنْ يُوسَ نْ أَحَ هُ ، مَ طَ لَ بسَ وَ يُ

َهُ  محِ لْ رَ يَصِ لْ ؛ فَ قِهِ زْ هركس دوست دارد عمرش طوالني شود و روزي او فراوان « )1511F2(»يفِ رِ

 »پيوند خويشاوندي خويش را برقرار سازد، گردد
ود. ش مين در معرض لعنت اهللا تعالي قطع كردن پيوند خويشاوندي سبب قرار گرفت 

﴿ رمايد:ف ميچنان كه اهللا تعالي                  

                         ﴾:۲۲[حممد– 

۲۳[  
آيا اگر روي گردان شويد جز اين انتظار داريد كه در زمين فساد كنيد و پيوند ميان «

خويش را بگسليد؟ آنان كساني اند كه اهللا ايشان را نفرين و از رحمت خويش بدور 
 .»و چشمهايشان را كور كرده است، كر لذا گوشهايشان را، داشته است

اهللا تعالي بنده اش را از خود دور كند؛ ود تا ش ميقطع و بريدن از خويشان سبب 
هر كس تو را قطع كند او را از ، زيرا اهللا تعالي به رحم و پيوند خويشاوندي گفته است

 م.كن ميخود دور 
كساني كه پيوند خويشاوندي خود را بريده اند بايد از اهللا تعالي بترسند و آن را 

 ها آنو در مقابل خويشاوندان شان با برقرار نمايند تا در عمر و روزي شان بركت بيابد 
 چون پاداش از جنس و نوع عمل است.، پيوند خويشاوندي را برقرار دارند

 فتوايي كه آن را امضا نموده است، شيخ ابن عثيمين
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هِ، «با لفظ:  2557و مسلم  5986،5985،2067بخاري  -2 رِ هُ يف أثَ نْسأَ لَ ، ويُ قِهِ زْ هُ يف رِ طَ لَ بْسَ بَّ أنْ يُ من أحَ

َهُ  محِ لْ رَ لْيَصِ  »فَ



 

 

 

 :فصل سوم
 حقوق حيوانات



 

 )پاسخنامه شيخ ابن باز( ] حقوق حيوان در اسالم36[

السالم عليكم و رحمة اهللا و  برادر بزرگوار...از عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز به 
 .. اما بعد:.بركاته

شما در اين ، م فرستاده بوديد دريافت نمودم24/10/1982نامه تان را كه در تاريخ 
حيوانات ، نامه از ما خواسته بوديد كه در خصوص اين كه از كشور استراليا به خاورميانه

ت شرايط نامناسب كاميون ها و كشتي هايي كه با يد و حيوانات به علّكن ميرا جا به جا 
اظهار نظر كنيم. ضمن اين كه از اهللا تعالي براي شما و ، وندش ميوند؛ اذيت ش ميآن نقل 

ما هدايت را خواستاريم؛ از اين كه به اين جنبه ي مهم گوشزد نموده سپاسگزاريم. 
يكي كردن با حيوانات حالل همچنين از اين كه در پرتو قرآن و سنّت و احاديثي كه به ن

پاسخ گفته بوديد و بخشي از احاديثي كه در ، گوشت و حرام گوشت تشويق نموده اند
آن براي كساني كه حيوانات را با گرسنه نگاه داشتن و بي توجهي به شرايط نقل و 

 خوشحاليم.، وعيد آمده است را ذكر كرده بوديد، انتقال آن شكنجه مي نمايند

     ﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي    ﴾ :و « ]۱۹۵[البقرة

   ﴿ رمايد:ف مي. »نيكي كنيد كه اهللا نيكوكاران را دوست دارد     

  ﴾ :دده مياهللا تعالي به دادگري و نيكوكاري فرمان « :]۹۰[النحل«  

هاصحاب سنن از پيامبر صلَّى مسلم و   ند كه فرمود:كن ميروايت وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

تَبَ  اللَّـهَ إِنَّ « ـكَ نُوا الْ سِ أَحْ تُمْ فَ تَلْ ا قَ إِذَ ءٍ فَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ انَ عَ سَ ـإِحْ ةَ الْ تْلَ نُوا ، قِ سِ أَحْ تُمْ فَ بَحْ ا ذَ إِذَ وَ

بْحَ  مْ شَ ، الذَّ كُ دُ دَّ أَحَ يُحِ لْ تَهُ وَ بِيحَ حْ ذَ ِ ريُ لْ هُ وَ تَ رَ  )1512F1(»فْ

اهللا تعالي احسان و برخورد نيك را در هر كاري مقرر داشته و به آن امر نموده «
و هرگاه حيواني را ذبح كرديد به ، است؛ هرگاه كسي را كشتيد او را به خوبي بكشيد

  »خوبي آن را ذبح كنيد و بايد كاردتان را تيز كنيد تا حيوان راحت ذبح شود
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 د الحراملفتاوي علماء الب   2028 
  
در مورد رسيدن به داد كسي كه دچار مشكل گرديده است؛ در حديث صحيح آمده  

 وند.ش ميپاداش بزرگي داده و گناهانش بخشوده ، كه هر كس به داد چنين فردي برسد
هرضي از ابوهريره  هروايت است كه پيامبر صلَّى  عنْه اللـَّ  فرمود:وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

يْ « يْهِ بَ لَ تَدَّ عَ يقٍ اشْ يشِ بِطَرِ مْ لٌ يَ جُ ـنَامَ رَ لْبٌ الْ ا كَ إِذَ جَ فَ رَ بَ ثُمَّ خَ ِ ا فَرشَ لَ فِيهَ نَزَ ا فَ دَ بِئْرً جَ طَشُ فَوَ عَ

نْ   مِ لُ الثَّرَ أْكُ ثُ يَ لْهَ ـيَ طَشِ الْ ا ، عَ ذَ لَغَ هَ دْ بَ قَ : لَ لُ جُ الَ الرَّ قَ ـفَ نْ الْ لْبَ مِ ـكَ ي الْ ذِ ثْلُ الَّ طَشِ مِ عَ

لَغَ منِّيكَ  لَ ، انَ بَ نَزَ ـفَ ى الْ قَ قِیَ فَسَ تَّی رَ يهِ حَ هُ بِفِ كَ سَ مَّ أَمْ هُ ثُ فَّ َ خُ ألَ ـبِئْرَ فَمَ رَ الْ كَ لْبَ فَشَ ـهُ كَ هُ  اللَّ لَ

ولَ  سُ ا رَ وا: يَ الُ . قَ هُ رَ لَ فَ غَ نَا يفِ ، اللَّـهِ فَ إِنَّ لَ ـوَ بَ الْ طْ بِدٍ رَ لِّ كَ : يفِ كُ الَ قَ ا؟ فَ رً ائِمِ ألَجْ رٌ بَهَ  )1513F1(»ةٍ أَجْ

به داخل چاه ، مردي در راهي مي رفت و به شدت تشنه شد. آنگاه چاه آبي را يافت«
رفت و آب نوشيد؛ سپس بيرون آمد. ناگهان ديد كه سگي به علّت تشنگي زبانش بيرون 

رد. آن مرد گفت: اين سگ به حدي تشنه است كه من تشنه خو ميشده و خاكها را 
رفت و موزه اش را از آب پر نمود و با دهانش آن را گرفت و از  بودم. آنگاه داخل چاه

چاه باال آمد و به سگ آب داد.آنگاه اهللا تعالي عمل او را پسنديد و گناهانش را بخشيد. 
د؟ فرمود: رس ميگفتند: اي رسول اهللا! آيا در رسيدگي به حيوانات زبان بسته به ما پاداش 

 »ب پاداش است.كمك كردن به هر موجود زنده اي موج
هرضي از ابوهريره  هروايت است كه پيامبر صلَّى  عنْه اللـَّ  علَيه وآله وسلَّم فرمود: اللـَّ

هُ « تُلُ قْ ادَ يَ كِيَّةٍ قَد كَ طِيفُ بِرَ لْبٌ يُ يْنَامَ كَ ـبَ تْ الْ عَ نَزَ ائِيلَ فَ َ نِي إِرسْ ا بَ ايَ غَ نْ بَ هُ بَغِيٌّ مِ تْ أَ طَشُ إِذْ رَ عَ

َا بِهِ مُ  رَ هلَ فِ غُ اهُ فَ تهُ إِيَّ قَ هُ بِهِ فَسَ تْ لَ قَ اسَ ا فَ هَ  )1514F2(.»وقَ

و نزديك بود تشنگي او را از بين ببرد  زد ميدر حالي كه سگي اطراف چاهي دور «
و آن زن كفش خود ، ناگهان يكي از زنان فاحشه بني اسرائيل چشمش به آن سگ افتاد

و به آن آب داد. به خاطر اين كار گناهانش  را بيرون آورد و با آن براي سگ آب كشيد
 »بخشيده شدند
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 2029 باب هفدهم: آداب
 

همان طور كه اسالم به نيكوكاري تشويق نموده از ظلم و تعدي نهي كرده است؛ اهللا 

﴿ رمايد:ف ميتعالي                ﴾ :و « ]۱۹۰[البقرة

 .»عالي متجاوزان را دوست نداردتعدي و تجاوز نكنيد كه اهللا ت

﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي            ﴾ :۱۹[الفرقان[ 

 .»و هر كسي از شما ستم كند عذاب بزرگي به او مي چشانيم«
هرضي درصحيح مسلم روايت است كه ابن عمر  مردم گذشت اي عدهاز كنار  عنْه اللـَّ

رضي دند. وقتي ابن عمركر ميكه مرغي را نشانه گذاشته بودند و به سوي آن تيراندازي 

ه هرضي را ديدند پراكنده شدند. ابن عمر عنْه اللـَّ ولَ « گفت: عنْه اللـَّ سُ ا؟ إِنَّ رَ ذَ لَ هَ عَ نْ فَ مَ

ىلَّ  اللَّـهِ  آلِهِ  اللَّـهُ صَ يْهِ وَ لَ لَّمَ عَ سَ نْ فَ وَ نَ مَ عَ الَ ذَ لَ هَ چه كسي اين كار را كرده است؟ « )1515F1(»عَ

هرسول اهللا صلَّى   ».د لعنت كرده استكن ميكسي كه اين كار را وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

هرضي از انس  ولُ « روايت است كه عنْه اللـَّ سُ َى رَ ىلَّ  اللَّـهِ هنَ آلِهِ  اللَّـهُ صَ يْهِ وَ لَ لَّمَ عَ سَ أَنْ وَ

َ تُصْ  ـربَ ائِمُ الْ   )1516F2(»بَهَ

هپيامبر صلَّى «  »از اين كه حيوانات زنداني شوند نهي كرده است.وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

ه پيامبر صلَّىدر حديثي ديگر از  الَ « علَيه وآله وسلَّم روايت است كه فرمود: اللـَّ

ا ضً رَ وحُ غَ يْئًا فِيهِ الرُّ وا شَ ذُ تَّخِ  )1517F3(»تَ

 ».نشانه قرار ندهيد، چيزي كه روح دارد و زنده است«

هرضي از ابن عباس  ىلَّ « روايت است كه گفت: عنْه اللـَّ ـهُ إِنَّ النَّبِيَّ صَ آلِهِ  اللَّ يْهِ وَ لَ عَ

لَّمَ  سَ لَةُ وَ وَ النَّحْ ةُ وَ لَ : النَّمْ ابِّ وَ نْ الدَّ بَعٍ مِ تْلِ أَرْ نْ قَ َى عَ ـهنَ االْ دُ وَ هُ دْ دُ هُ َ  )1518F4(»لرصُّ
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 د الحراملفتاوي علماء الب   2030 
  
ه پيامبر صلَّى« ، علَيه وآله وسلَّم از كشتن چهار حيوان نهي كرده است: مورچه اللـَّ

 ».هدهد و شير گنجشك، زنبور عسل

هدر صحيح مسلم روايت است كه پيامبر صلَّى  بَتْ «فرمود: وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ ذِّ عُ

بَسَ  ةٍ حَ رَّ أَةٌ يفِ هِ رَ اامْ تهَ بَسَ ا إِذ حَ تهَ قَ ا وَ سَ تِهَ مْ یَ أَطْعَ ؛ ال هِ ا النَّارَ لَتْ فِيهَ خَ اتَتْ فَدَ تَّى مَ ا حَ الَ ، تْهَ وَ

اشِ  شَ نْ خَ لُ مِ أكُ ا تَ كتَهَ رَ یَ تَ ـهِ ضِ الْ   )1519F1(»أَرْ

عذاب داده شد و به دوزخ ، زني به خاطر آن كه گربه اي را زنداني كرد تا آن كه مرد«
د و نه آن را دا ميرا زنداني كرده بود نه به آن آب و غذا  رفت. آن زن وقتي گربه

 ».ذاشت كه برود از حشرات زمين بخوردگ مي
هرضي در سنن ابوداود از ابي واقد ه پيامبر صلَّىروايت است كه گفت:  عنْه اللـَّ  اللـَّ

 هآلو هلَيع لَّمسنْ « فرمود:و طِعَ مِ ا قُ ـمَ يَ الْ هِ ةِ وَ يمَ يْتَةٌ  بَهِ يَ مَ هِ يَّةٌ فَ هر آن چه از حيوان « )1520F2(»حَ

 ».زنده قطع شود مردار است

هرضي از ابن مسعود ولِ « روايت است كه گفت عنْه اللـَّ سُ عَ رَ نَّا مَ ىلَّ  اللَّـهِ كُ  اللَّـهُ صَ

تِهِ  َاجَ انْطَلَقَ حلِ رٍ فَ فَ لَّمَ يفِ سَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ ةً مَ ، عَ َرَ نَا محُ يْ أَ رَ افَ يْهَ خَ رْ ا فَ نَ ذْ أَخَ انِ فَ خَ رْ ا فَ هَ تْ ، عَ اءَ فَجَ

ـ شُ الْ رِ فْ لَتْ تَ عَ ةُ فَجَ رَ مَ ىلَّ ، حُ اءَ النَّبِيُّ صَ ـهُ فَجَ آلِهِ  اللَّ يْهِ وَ لَ لَّمَ عَ سَ ا؟ وَ هَ دِ لَ هِ بِوَ ذِ عَ هَ نْ فَجَ الَ مَ قَ فَ

نَا قْ رَّ دْ حَ لٍ قَ ةَ نَمْ يَ رْ أَ قَ رَ ا. وَ يْهَ ا إِلَ هَ دَ لَ وا وَ دُّ : إِنَّهُ الَ رُ الَ . قَ نُ نَا نَحْ لْ هِ؟ قُ ذِ قَ هَ رَّ نْ حَ : مَ الَ قَ ا فَ هَ

بُّ النَّار بَ بِالنَّارِ إِالَّ رَ ذِّ عَ نْبَغِي أَنْ يُ  )1521F3(»يَ

ه پيامبر صلَّىدر سفري همراه « بوديم. ايشان براي قضاي حاجت وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
مراهش بودند.ما جوجه هايش را گرفتيم. رفت. گنجشكي را ديديم كه دو جوجه ه
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 2031 باب هفدهم: آداب
 

ه پيامبر صلَّىد. آنگاه كر ميو بي تابي  زد ميگنجشك آمد و بال  آمد وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
و فرمود: چه كسي اين گنجشك را با گرفتن جوجه هايش ناراحت و دردمند كرده 

ديد كه آتش زده بوديم. فرمود: است؟ فرزندانش را به او برگردانيد. النه مورچه اي را 
فرمود: شايسته نيست كه با آتش  .چه كسي النه مورچه ها را آتش زده است؟ گفتيم: ما

 » جز پروردگار آتش كسي را عذاب دهد
هرضي از ابن عمر  ه پيامبر صلَّىروايت است كه  عنْه اللـَّ  فرمود:وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

نْ « ا مِ هُ  سانانمَ أَلَ ا إِالَّ سَ هَ قِّ ِ حَ ريْ ا بِغَ هَ قَ وْ امَ فَ ا فَ ورً فُ صْ تَلَ عُ ولَ  اللَّـهُ قَ سُ ا رَ : يَ ا. قِيلَ نْهَ لَّ عَ جَ زَّ وَ عَ

ا، اللَّـهِ  لُهَ يَأْكُ ا فَ هَ بَحُ ذْ : يَ الَ ا؟ قَ هَ قُّ ا حَ مَ َا، وَ ي هبِ مِ رْ ا يَ هَ أْسَ طَعُ رَ قْ الَ يَ  )1522F1(»وَ

خداوند او را از آن ، گتر از آن را به ناحق بكشدگنجشكي يا چيزي بزر، يانسانهر «
مي پرسد. گفتند: اي رسول اهللا كشتن به حق آن چيست؟ فرمود: اين كه آن را ذبح كند 

 »و بخورد؛ نه اين كه سرش قطع كند و خودش را بيندازد.
ه رضياز ابن عباس  هروايت است كه پيامبر صلَّى  عنْهما اللـَّ از وسلَّم وآله  علَيه اللـَّ

نَ « فرمود:، كنار االغي گذشت كه بر چهره اش داغ شده بود عَ هُ  اللَّـهُ لَ مَ سَ ي وَ ذِ  )1523F2(»الَّ

 ».لعنت اهللا بر كسي باد كه اين را داغ كرده است«

ولُ «در روايتي ديگر آمده كه  سُ َى رَ ىلَّ  اللَّـهِ هنَ آلِهِ  اللَّـهُ صَ يْهِ وَ لَ لَّمَ عَ سَ ْ وَ نْ الرضَّ بِ يفِ عَ

نْ الْـ عَ هِ وَ جْ ـوَ مِ يفِ الْ سْ ـوَ هِ الْ جْ پيامبر از زدن به چهره و داغ كردن آن نهي كرده « )1524F3(»وَ

 » است
 ود. ش ميو حيوان  انسانو اين نهي شامل 

اين نصوص و آن چه به مفهوم آن است نشانگر و بيانگر اين هستند كه شكنجه 
حتّي حيواناتي كه در شريعت كشتن ، تكردن حيوان به هر صورتي حرام و ناجايز اس

                                                            
) بنحـوه،  2/166ذهبي. و أخرجه أحمد () و صححه و وافقه ال7574( 4/223و حاكم  4450،4354نسائي  -1

 عنْهما اللَّه رضيجميعهم من حديث عبداهللا بن عمرو بن العاص 

 2117مسلم  -2

 2116مسلم  -3
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آن مجاز است؛نبايد شكنجه شوند. اين نصوص اشاره به اين دارند كه اسالم به حيوان 
توجه نموده و منافع آن را در نظر گرفته و اذيت و آزار آن را منع كرده است. بنابراين 

هايي كه در مشوق هايي كه اسالم در راستاي توجه به حيوانات ذكر نموده و هشدار
به خصوص ، خصوص اذيت و آزار آن داده بايد همواره مد نظر قرار داده شوند

چهارپاياني كه در نامه تان به آن اشاره شده است؛ چون اين چارپايان ارزش دارند و 
بايد مورد توجه قرار ، ودش ميود و براي قرباني و غيره استفاده ش ميخورده  ها آنگوشت 

ر از آن جا كه اين چارپايان به هنگام حمل و نقل تعداد انبوهي از گيرند. از طرف ديگ
آن در معرض مشكالت و سختي هايي قرار دارند و مسافت هاي طوالني جا به جا 

وند. به سبب تعداد زيادشان حيوانات الغر و ضعيف مي ميرند و گرسنگي و ش مي
 د.كن ميتشنگي مي كشند وبيماري هريك به ديگري سرايت 

ين رو بايد مسئولين امر هرچه زودتر وضعيتي ترتيب دهند كه حيوانات در از ا 
آسايش باشند و آب و خوراك شان را تهيه نمايند. قضيه بار و جا به جايي و تهويه و 
معالجه شان را بررسي نموده و فراهم آورند. حيوانات ضعيف و الغر را از حيوانات 

دا سازند. امروزه براي مؤسسات و شركت چاق و فربه و حيوانات مريض را از سالم ج
اين كارها آسان است و ، ها و افرادي كه به صادرات و واردات حيوانات مشغول هستند

 اين وظيفه مالكان است كه اين كارها را انجام دهند.
آن چه مايه تأسف است و بايد از آن دوري شود؛ روشهايي است كه امروزه در  

ود. در اين كشورها قبل از ش ميحيوانات از آن استفاده  بيشتر كشورهاي خارجي در ذبح
يرد. چنان كه قبل ذبح سر آن را شوك گ ميحيوان در معرض انواع شكنجه قرار ، ذبح

ند تا بي حس شود. سپس قالب هايي آن را در حالي كه زنده است ده ميالكتريكي 
ود. آنجا افرادي ش ميبرده ند. بوسيله برق به كارخانه هاي ذبح و بسته بندي كن ميوارونه 

ند. از جمله شكنجه كردن حيوان اين است پرهاي مرغها و پرندگان را كن ميآن را ذبح 
رند. براي دور كردن ب ميدر حالي كه زنده اند مي كَنند يا آن را در آب خيلي داغ فرو 
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 ويند كه اين گونه ذبح آنگ ميند. ده ميپرهايش به آن در حالي كه زنده است بخار 
 راحت تر است.

اين كارها به دستور شريعت اسالمي كه بايد با حيوانات به خوبي رفتار شود مخالف  
ود و انجام دهنده ش مياست. هر عملي كه مخالف شريعت باشد تعدي و ستم محسوب 

اةِ « يرد. چنان كه در حديث صحيح آمده:گ ميآن مورد بازخواست قرار  يَقتَصُّ لِلشَّ إِنَّ اهللاَ لَ

اةِ ـالْ  نْ الشَّ اءِ مِ لْحَ ـجَ اءِ الْ نَ رْ  )1525F1(»قَ

 » يرد.گ مياهللا تعالي قصاص گوسفند بي شاخ را از گوسفند شاخدار «
ند و از نتايج بد آن آگاه است و سپس به آن دست مي زند دا ميپس كسي كه ظلم را 

 چگونه خواهد بود؟
خصوص براساس نصوص شرعي و مقتضيات آن فقهاي قانون گذاري اسالمي در  

مستحب و حرام يا مكروه مقرر داشته اند. ، حيوان به طور كلي ابوابي از قبيل واجب
به تفصيل ذكر كرده اند. ما بخشي از آنچه ، آنچه مربوط به حيوانات حالل گوشت است

 يم.كن ميفقها در مورد ذبح حيوان گفته اند را بيان 

 از آن جمله امور ذيل مستحب است:
 ذبح شود بايد آب داده شود؛ به دليل حديث سابق كهحيواني كه قرار است  -1

تَبَ  اللَّـهَ إِنَّ « ـكَ ءٍ الْ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ انَ عَ سَ اهللا تعالي احسان را بر هر چيزي مقرر كرده « )1526F2(»إِحْ

 »است
ود بايد تيز و برّنده باشد. ذبح كننده بايد با ش ميوسيله اي كه حيوان با آن ذبح  -2

باالتر از سينه) در شتر و در ( الد و محل ذبح لبهقدرت و سرعت بر محل ذبح بم
 گوسفند و غيره حلق است.

شتر بايد دست چپ آن بسته شود و در حالت ايستاده ذبح شود. اگر ميسر  -3

                                                            
 2582مسلم  -1

 تخريج آن در ابتداي فتوي گذشت. -2
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 است رو به قبله باشد.

غير از شتر ديگر حيوانات بايد بر پهلوي چپ رو به قبله خوابانده شوند. ذبح  -4
گذاشته و دست و پايش را نبندد. همچنين دست و پاي كننده پايش را بر گردن حيوان 

آن را نپيچانند و قبل از جان دادنش دست و پاي آن را نشكنند. نيز جدا كردن گردنش 
مكروه است. مكروه است كه حيواني در مقابل چشم ، قبل از آن كه حيوان آرام بگيرد

 حيوان ديگر ذبح شود.

تا اين گونه با حيوانات به نيكي و ، هستندامور مذكور به هنگام ذبح حيوان مستحب  
مهرباني رفتار شود و خالف آنچه گفته شد مكروه است. گرفتن پاي حيوان و كشاندن 

هرضي آن مكروه است. عبدالرزاق از ابن عمر د كه او مردي را كن ميما روايت عنْه اللـَّ
هرضي عمر ديد كه پاي بزي را گرفته و مي كشاند تا آن را ذبح كند. ابن ما به او عنْه اللـَّ

يلَك« گفت: ا إىل املوت قَوداً مجيالً .وَ   )1527F1(». قُدهَ

  ».واي بر تو... آن را به سوي مرگ به خوبي ببر«
چون در مسند امام ، همچنين مكروه است كه كارد جلوي چشمان حيوان تيز شود

هرضي احمد از ابن عمر ولَ أَ «ما روايت است كه عنْه اللـَّ سُ ىلَّ  اللَّـهِ نَّ رَ آلِهِ  اللَّـهُ صَ يْهِ وَ لَ عَ

نْ   عَ ارَ وَ أَنْ تُ ارِ وَ فَ دِّ الشِّ رَ بِحَ لَّمَ أَمَ سَ ـوَ ائِمِ الْ ه پيامبر صلَّى« )1528F2(»بَهَ به وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

  »تيز كردن كاردها و به اين كه بايد از ديد چارپايان پنهان شوند امر كرده است
ما روايت عنْه اللَّـهرضي اوسط) از عبداهللا بن عباس ( كبير) و( در معجم طبراني

ه پيامبر صلَّىاست كه  از كنار مردي گذشت كه پايش را روي بزي وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
ه پيامبر صلَّىد.كر ميد و بز با چشمانش به او نگاه كر ميگذاشته بود و كاردش را تيز   اللـَّ

 هآلو هلَيع لَّمستَني«فرمود: و وتَ يتَها مَ بل هذا؟ أتريدُ أن متُ د كه قبل از ش ميآيا ن« )1529F3(»أفال قَ

 »اهي دوبار او را بميرانيخو ميكارد را تيز كني) آيا ( ذبح
                                                            

 8605مصنف عبدالرزاق  -1

 13144و طبراني  3172ابن ماجه  ،2/108احمد  -2

 3590و در االوسط  11916ر طبراني در الكبي -3
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شكارهاي وحشي و يا حيواني كه چون حيوان وحشي ذبح آن مقدور نيست. يا 
ان بعد از بسم اهللا گقتن آن را با تير تو ميوگرفتن آن مقدور نيست د كن ميشتري كه فرار 

به شرط آن كه تير استخوان يا ناخن نباشد. اگر بر اثر اصابت تير بميرد خوردن آن ، زد
وقتي كه جز با تير ذبح آن ممكن ، جايز است؛ چون كشتن آن به منزله ذبح آن است

 نباشد. 
بلكه مطالب ، ب در مورد حقوق حيوانات نيستآن چه در اين جا گفته شد همه مطال

مختلفي بود كه در پاسخ به نامه شما گفته شده است. اسالم دين رحمت و شريعت 
را به اهللا و  انساننيكوكاري است و روش تكامل يافته زندگي است و راهي است كه 

. بايد اند. پس بايد به اسالم دعوت داد و براي داوري به آن مراجعه نمودرس مي بهشت
نند معرفي كنيد. به عوام مسلمين كه احكام و مقاصد آن دا ميكوشيد آن را به كساني كه ن

 به خاطر رضاي اهللا تعالي تذكر دهيد.  ننددا ميرا ن
آموزه هاي شريعت اسالمي در نهايت دادگري و حكمت قرار دارند و هر حيوان 

مضرّ را همچون كساني كه  ند و هر حيوانده ميمفيد را چون بودايي ها حرام قرار ن
رند حالل نكرده است. اسالم حرمت هر موجود زنده و مال خو ميخوك و درندگان را 

 و آبرو را محترم دانسته است.
ذاريم و گ مياهللا تعالي را در برابر نعمتهايش كه بزرگترين آن اسالم است سپاس 

خاطر كوتاهي هايمان در  اهيم كه دين خود را ياري كند و ما را بهخو ميعاجزانه از او 
 معرض فتنه و عذاب ستمگران قرار ندهد.

وصلی اهللا و سلم علی نبينا حممد و علی اله وصحبه و من اهتدی هبديه الی يوم الدين. 

 اهللا و بركاته  رمحهوالسالم عليكم و 

 910مجلة الدعوة ش ، شيخ ابن باز

 ر حيوانات ب ميتجربه هاي عل يشات و] بيانيه هيئت علماي بلند پايه در مورد انجام آزما37[

 هـ25/10/1418تاريخ  188فتواي ش 
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ا بعد:  احلمد هللا والصلوة والسالم علی رسوله و اله و صحبه ومن اهتدی هبداه امّ

مجلس هيئت علماي بلند پايه در چهل وهشتمين نشست خود كه در شهر رياض در 
موضوع بيهوش كردن حيوانات ، آغاز به كار نمود. در اين نشست هـ17/10/1418تاريخ 

استفاده  انسانتا در آينده از اين تجربه ها در معالجه  ها آنو انجام آزمايشات پزشكي بر 
را مورد بررسي قرار داد. يكي از پزشكان در گارد ملي از رئيس مجلس هيئت ، شود

 علماي بلند پايه چنين استفتا نموده است كه:
رند كه در بسياري موارد مصدومين دا ميتايج وخين، نيد كه حوادثدا ميجناب عالي 

ند. از اين رو با توجه به كثرت كن ميدر محل حادثه يا بعد از رسيدن به بيمارستان وفات 
ي بزرگ جهان دوره هاي آموزشي پيشرفته اي براي نجات دادن ها آنبيمارست، حوادث

گ و مير به علت زندگي مصدومين ترتيب داده اند. اين دوره ها در كاهش نسبت مر
و آمار معلوليت هاي جسمي را كاهش  مصدوميت به مشيت الهي تأثير مثبتي داشته اند

داده است. بنابراين بيمارستان ملك فهد در گارد ملي اين دوره ها را براي پزشكان جراح 
 كشور پادشاهي سعودي برگزار نموده است.

ن گوسفند و سگ انجام در اين دوره هاي آموزشي آزمايشات بر حيواناتي همچو
د و سپس آن را كن ميحيوان را كامالً بيهوش ، يرند. به اين صورت كه دامپزشكگ مي

ينند در ساق ها و شكم و ب ميذارند و آنگاه پزشكاني كه دوره گ ميروي ميز مخصوص 
ند. بالفاصله بعد از عمل جراحي ده ميقلب و حنجره اين حيوانات عمل جراحي انجام 

يم. بيشتر اين مواد كن ميه مطمئن شديم كه حيوان زنده است آن را ذبح بعد از آن ك
ند. اما بعضي تا نيم ساعت در آن باقي مي مانند آي ميبيهوش كننده به هنگام ذبح بيرون 

 يم.كن ميحيوان را مصرف ، و ما بعد از ذبح

 تذكرات:
 ست.بهترين راه براي اجراي اين تمرين ها استفاده از چنين حيواناتي ا -1
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ود و هيچ دردي و ش ميود كامالً بيهوش ش ميحيواني كه در اين تمرينات استفاده  -2
 د. كن ميناراحتي از اعمال جراحي احساس ن

بعضي از اين اعمال جراحي به گونه اي هستند كه بايد حيوان زنده و بيهوش  -3
 باشد.
 يرد.گ مياين تمرينات تحت نظر پزشكان مسلمان انجام  -4
ند فايده ي زيادي دارد و به دنبال ده ميمرينات براي كساني كه آن را انجام اين ت -5
 ان زندگي مصدومين را به اذن اهللا نجات داد.تو ميآن 

لطفاً در مورد اين كارمان ما را فتوا دهيد... آيا بعد از پايان رسيدن عمل جراحي ذبح 
 كردن سگ درست است؟ ا.ه. 

شده و خوردن آن اگر حالل گوشت باشد و از مجلس از گزارش ذبح حيوان بيهوش 
گزارش هاي پزشكي رسيده از وزارت بهداشت و دانشگاه ملك سعود و دانشگاه ملك 

يرد؛ گ ميعبدالعزيز كه به طور مفصل از كارهايي كه بعد از بيهوشي بر حيوانات انجام 
 سخن گفته شده اطالع يافت.

داليل شرعي از قبيل كتاب و سنت كه  بعد از بحث و مناقشه و تبادل آرا و تأمل در
را بر بسياري از آفريده هايش برتري داده و آنچه در  انسان، بيانگر اين هستند كه اهللا

مقرر كرده است. مجلس با رأي اكثريت امور ذيل را  انسانبراي ، و زمين است ها آنآسم
 تصويب نمود:

، ي بر آن جايز استبيهوش كردن حيوانات در صورت نياز و اجراي اعمال جراح  -1
باشد؛ اما بايد مواظب باشند كه حيوان را نبايد بدون  انساناگر اين كار به مصلحت 

 بيهوشي جراحي كرد و عذاب داد.
ذبح و خوردن حيواناتي كه حالل گوشت هستند. اگر بعد از عمل جراحي زنده   -2

 باشند جايز است؛ به شرط آن كه تيم متخصص پزشكي تشخيص دهد كه خوردن
به خاطر مواد شيميايي كه به هنگام بيهوشي آن استفاده شده براي استفاده  گوشت آن

 كننده زياني ندارد.



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   2038 
  
حيواناتي كه خوردن گوشت آن حالل نيست يا به علت مواد شيميايي كه در   -3

اگر بعد از عمل حراحي معذب ، بيهوشي از آن استفاده شده است قابل خوردن نيست
 هستند بايد كشته شوند.

مجلس هيئت علماي بلند پايه به پزشكان و همه كساني كه در بيهوش كردن و   -4
د و اين كه با حيوانات كن ميانجام عمل جراحي دست دارند را به تقواي الهي توصيه 

 حالل گوشت و حرام گوشت به مهرباني رفتار كنند.
شرعي  آموزه هاي براساسيرد بكوشند كه گ ميدر همه عملياتي كه بر حيوان انجام 

را جامه عمل وسلَّم علَيه وآله  اللَّـهصلَّى  كارشان را انجام دهند و اين گونه فرمان پيامبر

تَبَ  اللَّـهَ إِنَّ « رمايد:ف ميبپوشانند كه  ـكَ نُوا الْ سِ أَحْ تُمْ فَ تَلْ ا قَ إِذَ ؛ فَ ءٍ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ انَ عَ سَ ـإِحْ ةَ الْ تْلَ ، قِ

أَحْ  تُمْ فَ بَحْ ا ذَ إِذَ بْحَ وَ نُوا الذَّ هُ ، سِ تَ رَ فْ مْ شَ كُ دُ دَّ أَحَ يُحِ لْ تَهُ ، وَ بِيحَ حْ ذَ ِ لْريُ اهللا تعالي احسان و «: )1530F1(»فَ

هرگاه كشتيد به خوبي بكشيد و هرگاه ذبح ، نيكويي را در هر چيزي فرمان داده است
 »كرديد به خوبي ذبح كنيد و كارد خود را تيز كنيد تا حيوان راحت ذبح شود.

ه مي نمايد كه عمليات آموزشي و تمريني بر حيوانات اجرا نشوند مگر مجلس توصي
نهفته باشد كه جز با  انسانآن كه ضرورتي باشد و در آن مصلحت طبي و پزشكي براي 

 اين كارهاي آموزشي و تمريني دست يافتني نيست.
 ه. و باهللا التوفيق و صلي اهللا و سلم علي عبده و رسوله و نبينا محمد و اله و صحب

  353-351ص ، جامع الفتاوي الطبيه، هيئت علماي بلند پايه
 عبدالعزيز عبدالمحسن دكتر آوري جمع

 پاره و سوراخ كردن گوش حيوان، ] حكم داغ38[

شيخي به ما فتوا داده است كه داغ كردن و سوراخ و يا پاره نمودن گوش حيوان  س:
آيا اين ، اين كار را لعنت كندود تا اهللا تعالي كنده ش ميكاري شيطاني است و سبب 

 درست است يا نه؟
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 2039 باب هفدهم: آداب
 

اصل در اسالم اين است كه چهارپايان محترم اند و نبايد با سوراخ يا داغ يا پاره  ج:
كردن بخشي يا تمام گوش مورد آزار و اذيت قرار گيرند؛ مگر آن كه به اين كار نياز 

يا شكافتن كوهان شتري كه  باشد. مثل اين كه بخواهد آن را با داغ كردن در غير چهره و
عالمت گذاري نمايد تا براي او و يا ديگران مشخص ، ودش ميبه عنوان قرباني برده 

 شود. اينجاست كه در اين صورت اشكالي ندارد. 

هرضي در صحيحين از انس  ولِ « روايت است كه گفت: عنْه اللـَّ سُ تُ إِىلَ رَ وْ دَ  اللَّـهِ غَ

ىلَّ  يْ  اللَّـهُ صَ لَ آلِهِ عَ لَّمَ هِ وَ سَ بْدِ وَ ـهِ بِعَ هِ  اللَّ دِ يْتُهُ يفِ يَ افَ وَ هُ فَ نِّكَ ةَ لِيُحَ ـبْنِ أَيبِ طَلْحَ مُ إِبِلَ الْ سِ مُ يَ يسَ مِ

ةِ  قَ دَ  )1531F1(»الصَّ

هصلَّى صبح هنگام عبداهللا بن ابي طلحه را نزد پيامبر « بردم تا وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
تحنيك) و ديدم كه ايشان وسيله ي داغ كننده اي در دست ( خوردني به كامش بمالد

 ».دارد و شتران زكات را با داغ كردن عالمت گذاري مي نمايد

ولَ « احمد و ابن ماجه روايت كرده اند: سُ أَيْتُ رَ ىلَّ  اللَّـهِ رَ آلِهِ  اللَّـهُ صَ يْهِ وَ لَ لَّمَ عَ سَ مُ وَ سِ يَ

نَامً يفِ آذَ   :)1532F2(»ها آنغَ

ه ىپيامبر صلَّ« را ديدم كه گوسفنداني را با داغ كردن گوشهايشان وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
 »د.كر ميعالمت گذاري 

جَ النَّبِيُّ « در صحيح بخاري از مسور بن مخرمه و مروان روايت است كه گفتند: رَ خَ

ىلَّ  آلِهِ  اللَّـهُ صَ يْهِ وَ لَ لَّمَ عَ سَ نَ وَ مَ ـزَ بِيَةِ يفِ بِ الْ يْ دَ انُوا حُ ا كَ تَّى إِذَ ابِهِ حَ حَ نْ أَصْ ةً مِ ائَ ةَ مِ َ رشْ عَ عَ ضْ

ي  ـبِذِ لَّدَ الْ ةِ قَ يْفَ لَ ـحُ هُ الْ رَ عَ أَشْ يَ وَ دْ  :)1533F3(»هَ
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ــن ماجــه  (3/259،254،171احمــد  ( -2 )، و مســلم  5542) و اصــل آن در صــحيحين اســت:  (3565)، و اب
)2119.( 

و مسـلم   5542و اصـل آن در صـحيحين اسـت: بخـاري      3565و ابن ماجه  3/259،254،171،169احمد  -3
2119 



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   2040 
  
ه پيامبر صلَّىدر زمان صلح حديبيه « از مدينه همراه با هزار و وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

هصلَّى ذي الحليفه رسيد. آنگاه پيامبر صد و اندي از صحابه بيرون آمد تا به اين كه   اللـَّ
 هآلو هلَيع لَّمسشتر قرباني را قالده در گردن نمود و كوهانش را شكافت.و« 

اين عالمت آن بود كه حيوان قرباني است؛ اما داغ كردن بر چهره جايز نيست. چون 
ه پيامبر صلَّى نهي كرده و كسي را كه چنين كاري انجام  از آنوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

(د لعنت كرده است.ده مي
1534F

1( 
 وباهللا التوفيق و صلي اهللا و سلم علي عبده و رسوله محمد و صحبه و سلم 

 4/446فتاوي اسالمية ، اللجنة الدائمة

 ا پرندگان و گذاشتن آن در قفسب مي] سرگر39[

ذارد تا اين گونه خود گ ميفسي را در ق ها آند و كن ميجمع  كسي كه پرندگان را س:
 حكمش چيست؟، و فرزندانش را سرگرم نمايد

چون در اصل ، را تهيه نمايد ها آناشكالي ندارد؛ به شرطي كه خوراك و آب  ج:
نيم دليلي بر خالف آن وجود ندارد. واهللا دا ميچنين كاري جايز است و تا جايي كه ما 

 ولي التوفيق
 4/449فتاوي اسالميه ، شيخ ابن باز

 ] حكم پرورش سگ 40[

م و اينها سگ شكاري نيستند. آيا ده ميرا پرورش  ها آنمن سگهايي دارم كه  س:
هرگاه شكاري بكنند شكارشان حالل است يا حرام؟ حكم تربيت چنين حيواناتي 

 چيست؟
يا سگي باشد  سگ پرورش دهد مگر آن كه سگ براي شكار انسانجايز نيست  ج:

ه پيامبر صلَّىگله گوسفندان باشد؛ چنان كه در حديث از  كه نگهبان مزرعه يا علَيه  اللـَّ
 هآلو لَّمسروايت شده است.و)

1535F

1(  
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 2041 باب هفدهم: آداب
 

را پرورش  ها آنسگهايي كه سؤال كننده به آن اشاره نموده اگر به خاطر شكار 

﴿ رمايد:ف ميشكار كند؛ چون اهللا تعالي  ها آند كه بوسيله ده مي           

                              

          ﴾ :۴[املائدة[ 

آموخته ايد از آن چه اهللا به شما  ها آنند و شما بدكن ميو حيوانات شكاري صيد «
رند بخوريد و نام اهللا دا ميآموخته است. از نخجيري كه چنين حيواناتي براي شما نگاه 
 .»را بر آن ببريد و از اهللا بترسد چرا كه اهللا سريع الحساب است

اين كارش ، د كه سگها را دوست داردده مياما اگر فقط به خاطر اين سگ پرورش 
 ود.ش ميا جايز است. هر روز از پاداش و ثواب او يك قيراط كم حرام و ن

ند مثل اين كه در ده ميدوست دارم در اينجا به آنچه بسياري از ثروتمندان انجام 
ند و گاهي با قيمت گزافي آن را مي خرند تذكر ده ميخانه هاي شان سگ پرورش 

ه پيامبر صلَّىبا اين كه ، دهم (از پول سگ نهي كرده است؛وسلَّم  علَيه وآله اللـَّ
1536F

 ها آناما  )2
ند و معلوم است كه تقليد از كفار حرام يا در آنچه كن ميبا تقليد از كفار اين كار را 

ه پيامبر صلَّىخصوصيت كافران است جايز نيست؛ چون كه  علَيه وآله وسلَّم  اللـَّ

هُ « رمايد:ف مي مٍ فَ وْ بَّهَ بِقَ نْ تَشَ مْ مَ نْهُ  »ستها آنهركسي با قومي مشابهت كند او از « )1537F3(»وَ مِ

نصيحت من به اين برادران اين است كه از اهللا بترسند و پولهايشان را از ضايع شدن 
و ثواب هايشان را از كم شدن حفاظت كنند. اين سگها را رها كنند و به سوي اهللا باز 

 يرد.پذ ميوبه اش را گردند و توبه نمايند. هر كسي توبه كند اهللا ت
 74مكتبه الضياء ص، نور علي الدرب، شيخ ابن عثيمين

 ] بارور سازي مصنوعي حيوانات 41[
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 د الحراملفتاوي علماء الب   2042 
  
سه صورت از تلقيح مصنوعي بين حيوانات به خصوص اسب را خدمت شما  س: 

 انم:رس ميبه عرض 
صورت اول: بيرون آوردن مني از آلت تناسلي اسب و گذاشتن آن در رحم اسب  

 ا اين گونه باردار شود.ماده ت
صورت دوم: گرفتن تخمك ها از رحم اسب ماده بعد از عمل تلقيح و گذاشتن آن 

 در رحم اسبي ديگر تا در رحم آن رشد كند و بزرگ شود.
صورت سوم: برداشتن تخمك از رحم اسب ماده و مني اسب نر و قرار دادنشان در 

 هلوله صنعتي و باز گرداندن آن به رحم اسب ماد
ود تا نسل اسب ها بهتر شوند. ما را در مورد ش ميهمه اين كارها براي آن انجام 

 حكم اين كارها فتوا دهيد.
اصل و معمول بر اين است كه حيوان نر با حيوان ماده خواه اسب باشد يا گاو  ج:

ود و اين گونه توليد ش ميد و به صورت طبيعي حيوان ماده حامله كن ميجفت گيري 
ايد. اما اين صورت ها كه مرقوم فرموده ايد چيز جديدي هستند كه علما به مثل مي نم

هيچ كسي از فقها را به ياد ندارم كه بر جايز يا ناجايز بودن آن چيزي  آن نپرداخته اند.
گفته باشد. از آن جا كه اين امري معمولي و متداول گرديده و مفيد است و تناسل با آن 

چون با اين كار ، دكن ميگوارا ن انسانگرچه دل  ا جايز است.به نظر م، يردپذ ميانجام 
شرمگاه حيوانات را دست مي زنند. دست ها يا وسيله را در رحم حيوانات ماده داخل 

 واهللا اعلم  د.پسند مين انسانند و ديگر كارهايي كه كن مي
 هـ2/9/1424و امضاي ايشان در تاريخ  قول، شيخ ابن جبرين

 ات موجود در خانه ] حكم كشتن حشر42[

ان با آب تو ميسوسك و غيره را ، آيا حشراتي كه در خانه هستند از قبيل مورچه س:
 يا سوزاندن كشت؟ چه كار بايد كرد؟

اگراين حشرات موذي باشند كشتن آن جايز است؛ اما به شرط آن كه بوسيله  ج:
 اللَّـهيامبر صلَّى آتش كشته نشوند؛ بلكه با حشره كش هاي ديگر از بين بروند. چون پ



   

 2043 باب هفدهم: آداب
 

 هآلو هلَيع لَّمستَلْنَ يفِ « رمايد:ف ميو قْ قُ يُ اسِ وَ ْسٌ فَ ـمخَ لِّ وَ الْ ـحِ مِ الْ رَ ـحَ ابُ وَ الْ رَ ـغُ اَةُ الْ دَ حِ

ـوَ  بُ ُ وَ الْ قرَ ةُ والعَ أْرَ ـفَ لْبُ الْ ـكَ ورُ الْ قُ  :)1538F1(»عَ

 عقرب و سگ، موش، مار، وند: كالغش ميپنج حيوان موذي در حل و حرم كشته «
 »گاز گيرنده

ه پيامبر صلَّى به كشتن اين حيوانات به علت موذي بودنشان وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
سوسك و پشه و مانند آن ، اجازه داده است. همچنين حشراتي كه موذي اند مثل مورچه

 وند.ش ميدر حل و حرم كشته 
 301، 5/302 ،مجموع فتاوي و مقاالت متنوعه، شيخ ابن باز
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 :فصل چهارم
 لباس و زينت



 

 ] حكم اسبال ازار 43[

سزايش اين ، قوزك)پا اگر به قصد تكبر باشد( گذاشتن شلوار از شتالنگ تر پايين 
ويد و او را گ ميد و با او سخن نكن مياست كه اهللا تعالي روز قيامت به آن فرد نگاه ن

ا اگر به قصد تكبر نباشد سزايش اين است رداند و او عذاب دردناكي دارد. امگ ميپاك ن
هرود؛ چون پيامبر صلَّى  از شتالنگ باشد به دوزخ مي تر پايينكه آنچه  علَيه وآله  اللـَّ

 لَّمسمْ « رمايد:ف ميو هُ لِّمُ كَ ةٌ الَ يُ ثَ ـهُ ثَالَ مَ  اللَّ وْ لَّ يَ زَّ وَ جَ ـعَ الَ الْ مْ وَ يْهِ نْظُرُ إِلَ الَ يَ ةِ وَ يَامَ مْ قِ يهِ كِّ زَ  يُ

 : ابٌ أَلِيمٌ ذَ ُمْ عَ هلَ ـوَ بِلُ الْ سْ ـوَ ، مُ نَّانُ الْ ـوَ ، مَ تَهُ بِ الْ لْعَ قُ سِ نَفِّ ـمُ لِفِ الْ ـحَ اذِبِ الْ  : )1539F1(»كَ

د و آنان كن مينگاه ن ها آنويد و به گ ميسخن ن ها آنسه نفر اند كه روز قيامت اهللا با «
كه شلوارش را پايينتر از شتالنگ رداند و عذاب دردناكي دارند: كسي گ ميرا پاك ن

 »روشد.ف ميو كسي كه كااليش را با قسم دروغين ، ذاردگ ميو كسي كه منّت ، ذاردگ مي

هپيامبر صلَّى  نْظُرْ « رمايد:ف مي علَيه وآله وسلَّم اللـَّ ْ يَ ءَ ملَ يَالَ هُ خُ بَ وْ رَّ ثَ نْ جَ ـهُ مَ مَ  اللَّ وْ يْهِ يَ إِلَ

ـ ةِ الْ يَامَ  :)1540F2(»قِ

در روز قيامت به او نگاه  تعالىكسي كه لباسش را به قصد تكبر پايين بكشاند؛ اهللا «
 ».دكن مين

ذارد؛ اما كسي كه گ مياين در مورد كسي است كه به قصد تكبر لباسش را پايين 
هرضي در صحيح بخاري از ابوهريره ، قصدش تكبر نباشد  روايت است كه عنْه اللـَّ

ه پيامبر صلَّى نْ « فرمود:علَيه وآله وسلَّم  اللـَّ لَ مِ فَ ا أَسْ ـمَ نْ الْ ِ مِ بَنيْ عْ ـكَ ي النَّارِ الْ فِ ارِ فَ  :)1541F3(»إِزَ

 »قوزك پا) باشد در جهنم است( از شتالنگ تر پايينآنچه از شلوار كه «
وحديث را مشروط به تكبر نكرده است. با توجه به حديث قبلي مقيد كردن آن به 

چون ابوسعيد خدري ، ر درست نيستتكب يضره هصلَّى ويد كه پيامبر گ مي عنْه اللـَّ  اللـَّ

ةُ « علَيه وآله وسلَّم فرمود: رَ ـإِزْ اقِ الْ فِ السَّ لِمِ إِىلَ نِصْ سْ جَ ، مُ رَ الَ حَ نَاحَ  -وَ : الَ جُ الَ فِيامَ  -أَوْ قَ
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 َ بَنيْ يْنَهُ وَ ـبَ ِ الْ بَنيْ عْ انَ ، كَ ا كَ نْ  مَ لَ مِ فَ ـأَسْ وَ يفِ النَّارِ الْ هُ ِ فَ بَنيْ عْ نْظُرْ ، كَ ْ يَ ا ملَ هُ بَطَرً ارَ رَّ إِزَ نْ جَ  اللَّـهُ مَ

مَ  وْ يْه ِيَ ـإِلَ ةِ الْ يَامَ  )1542F1(»قِ

از ساق تا شتالنگ باشد اشكالي  تر پايينازار مسلمان بايد تا نصف ساق باشد و اگر «
شلوارش را پايين ، و هركس به قصد تكبر، از شتالنگ در جهنم است تر پايينو ، ندارد
 ».دكن ميدر روز قيامت به او نگاه ن تعالىاهللا ، كند

، چون اينها دو كار متفاوت و دو سزاي مختلف هستند. وقتي حكم و سبب فرق كند
حمل شود تناقض پيش ، ان مطلق را بر مقيد حمل كرد؛ چون اگر مطلق بر مقيدتو مين

 د. آي مي
هرضي از حديث ابوبكر اما كساني كه يرند كه پايينتر گذاشتن شلوار گ ميدليل  عنْه اللـَّ

وييم كه حديث گ مي ها آناشكالي ندارد؛ به ، از شتالنگ اگر به منظور تكبر نباشد
هرضي ابوبكر  اند برايتان حجت باشد:تو ميبه دو دليل ن عنْه اللـَّ

؛ افتد ميگفت: يكي از دو قسمت لباسم پايين  عنْه ـهاللَّرضي دليل اول: اين كه ابوبكر
(مگر اين كه هميشه مواظب آن باشم.

1543F

2(  
هرضي پس ابوبكر د؛ بلكه خودش پايين كر ميلباسش را به قصد تكبر پايين ن عنْه اللـَّ

 ،ذارندگ مياز شتالنگ  تر پايينمي افتاد و باز هم مواظب آن بود. كساني كه شلوارشان را 
وييم: اگر شما لباستان را بدون قصد تكبر گ مي ها آنند. ما به كن ميچنين  عمالً ها آن

ويد. اگر به ش ميطبق حديث با آتش جهنم عذاب داده ، ذاريدگ مياز شتالنگ  تر پايين
روز قيامت با شما  تعالىعذابتان بزرگتر خواهد بود و اهللا ، قصد تكبر اين كار را كنيد

 رداند و عذاب دردناكي داريد.گ ميپاكتان ن، دكن ميا را نگاه نشم، ويدگ ميسخن ن
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ه پيامبر صلَّىدليل دوم: اين كه  هرضي ابوبكروسلَّم علَيه وآله  اللـَّ را تزكيه و  عنْه اللـَّ
از  تر پايينتأييد نمود و گواهي داد كه او از كساني نيست كه به قصد تكبر شلوارشان را 

چنين تأييديه و گواهي دارند؟ ، ندكن ميذارند. آيا اين افرادي كه اين كار را گ ميشتالنگ 
د تا به دنبال نصوص متشابه قرآن و كن ميكه ندارند؛ اما شيطان بعضي از مردم را تشويق 

هر كسي را  تعالىند برايشان توجيه نمايد. اهللا كن ميسنت باشند. اين گونه كارهايي را كه 
 هدايت را خواستاريم.، براي ما و شما تعالىيت مي نمايد. از اهللا كه بخواهد هدا

 با اندكي تصرف 33ص، رساله اي در روش نماز پيامبر، شيخ ابن عثيمين

 گذاشتن شلوار از شتالنگ پا مخصوص تكبر است؟ تر پايين] آيا حكم 44[

ت؟ اگر گذاشتن لباس از شتالنگ پا به قصد تكبر يا بدون آن چيس تر پايينحكم  س:
حكمش ، از سوي خانواده اش يا به علت معمول بودن اين امر مجبور باشد انسان

 چيست؟
 پيامبر صلَّىگذاشتن شلوار از شتالنگ پا براي مردان حرام است. چون  تر پايين ج:

ه نْ « رمايد:ف ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ لَ مِ فَ ا أَسْ ـمَ نْ الْ ِ مِ بَنيْ عْ ـكَ ارِ الْ ي النَّارِ  إِزَ فِ   )1544F1(»فَ

 ».از شتالنگ باشد در جهنم است تر پايينآنچه از شلوار كه «
هرضي از ابوذر ه پيامبر صلَّىروايت است كه  عنْه اللـَّ علَيه وآله وسلَّم فرمود:  اللـَّ

مْ « هُ لِّمُ كَ ةٌ الَ يُ ثَ مَ  اللَّـهُ ثَالَ وْ ـيَ نْظُرُ إِلَ الْ الَ يَ ةِ وَ يَامَ : قِ ابٌ أَلِيمٌ ذَ ُمْ عَ هلَ مْ وَ يهِ كِّ زَ الَ يُ مْ وَ ـيْهِ نَّانُ بِامَ الْ مَ

طَى وَ  ـأَعْ هُ وَ الْ ارَ بِلُ إِزَ سْ ـمُ تَهُ بِ الْ لْعَ قُ سِ نَفِّ ـمُ لِفِ الْ ـحَ اذِبِ الْ   )1545F2(»كَ

د و آنان كن مينگاه ن ها آنويد و به گ ميسخن ن ها آنسه نفر اند كه روز قيامت اهللا با «
از شتالنگ  تر پايينرداند و عذاب دردناكي دارند: كسي كه شلوارش را گ ميرا پاك ن

  »روشد.ف ميو كسي كه كااليش را با قسم دروغين ، ذاردگ ميو كسي كه منّت ، ذاردگ مي
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 تر پايين، اين دو حديث و ديگر احاديث كه به همين معنا آمده اند به طور عام و كلي
، خواه دليل ديگري داشته باشد، از روي تكبر باشدگذاشتن شلوار از شتالنگ پا را خواه 

ه پيامبر صلَّىند؛ چون ده ميحرام قرار  به طور مطلق و كلي فرموده وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
گناه آن بزرگتر و وعيدش سخت تر ، و مقيد نكرده است. اگر اسبال به خاطر تكبر باشد

 است.

ه پيامبر صلَّىزيرا  نْظُرْ « رمايد:ف ميلَيه وآله وسلَّم ع اللـَّ ْ يَ ءَ ملَ يَالَ هُ خُ بَ وْ رَّ ثَ نْ جَ يْهِ  اللَّـهُ مَ إِلَ

مَ  وْ ـيَ ةِ الْ يَامَ   )1546F1(»قِ

در روز قيامت به او نگاه  تعالىاهللا ، كسي كه لباسش را به قصد تكبر پايين بكشاند«
  »دكن مين

 چون پيامبر، ت كه به قصد تكبر باشدنبايد گمان برد كه فقط اسبال زماني ممنوع اس
هصلَّى  علَيه وآله وسلَّم در حديث ديگر اين قيد را ذكر نكرده است؛ و آن حديث  اللـَّ

هاين است كه ايشان صلَّى  بَالَ «علَيه وآله وسلَّم به يكي از يارانش فرمود:  اللـَّ إِسْ اكَ وَ إِيَّ

ـ ارِ فَ الْ نْ  ها آنإِزَ ـ مِ ةِ الْ يلَ خِ   )1547F2(»مَ

 »گذاشتن شلوار از شتالنگ پا بپرهيز؛ زيرا اين كار نوعي تكبر است تر پاييناز «
ه پيامبر صلَّىپس  اسبال را تكبر شمرده است. چون اغلب اين وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

تكبر اين  ذارند. هركسي به قصدگ ميگونه است كه افراد از روي تكبر لباسشان را پايين 
حكمِ غايت را ، و وسيله، را نكند بايد دانست كه عمل او وسيله اي براي تكبر است

د. ده ميلباسش را در معرض آلودگي قرار ، اشد. فردب ميدارد. همچنين اين كار اسراف 
هرضي اينجاست كه عمر جواني را ديد كه لباسش از آنجا كه دراز است به زمين  عنْه اللـَّ

بِّكَ « به او گفت:، درخو مي ى لِرَ هُ أَتْقَ إِنَّ ؛ فَ بَكَ وْ عْ ثَ فَ بِكَ ، ارْ ى لِثَوْ قَ بْ   )1548F3(»وَ أَ
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ود و لباست هم ش ميچون با اين كار تقواي الهي بيشتر رعايت ، لباست را باال بزن«
 »ماند ميتميزتر باقي 

هرَضي اما اين كه وقتي ابوبكر صديق هال پيامبر صلَّىبه  عنْه اللـَّ وسلَّم علَيه وآله  لـَّ
، ؛ مگر آن كه مواظب آن باشمافتد مي تر پايينگفت: اي رسول اهللا شلوارم از شتالنگ 

هآنگاه پيامبر صلَّى  ءَ « :علَيه وآله وسلَّم فرمود اللـَّ يَالَ هُ خُ نَعُ َّنْ يَصْ تَ ممِ  )1549F1(»لَسْ

 »ذارندگ مي تر پايينشان را از شتالنگ پا تو از كساني نيستي كه به قصد تكبر شلوار«
ه پيامبر صلَّىمنظور  اين بود كه هر كسي مواظب لباسش هست وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

از جمله كساني نيست كه لباسشان را از روي ، آن را باال مي زند، ودش ميوقتي كه پايين 
آن را باال مي زنند و  ها آند و آي مين پايين رند؛ بلكه لباسشادا ميتكبر دراز و پايين نگاه 

مواظب آن هستند. بدون شك چنين كسي معذور است. اما كسي كه قصداً آن را پايين 
چنين كسي در وعيد داخل ، خواه ازار، خواه شلوار، پيراهن باشد س:ذارد؛ خواه لباگ مي

صحيحي كه از  ود؛ چون احاديثش مياست و در پايين گذاشتن لباسش معذور شمرده ن
 وند.ش ميوي را شامل ، كلمات و مفهوم آن، ندكن مياسبال منع 

پس بايد هر مسلماني از اسبال و پايين گذاشتن لباس بپرهيزد و در اين مورد از اهللا 
از شتالنگ پا نگذارد تا به اين احاديث صحيح عمل نموده  تر پايينبترسد و لباسش را 

 را نجات دهد. واهللا ولي التوفيق باشد و از خشم و عذاب الهي خودش
  129-128كتاب الدعوة ص ، شيخ ابن باز

 ] استفاده مردان از طال و الماس45[

رد؟ عقيده و باوري هست دا مي: استفاده نمودن مردان از هر نوع طاليي چه حك1س
  همسر از دست مي رود؟، كه هرگاه حلقه نامزدي از دست در آورده شود يا از بين برود

پوشيدن آن از ، براي مردان جايز نيست كه از طال استفاده كنند و آن را بپوشند: 1ج
همهء اينها براي مردان حرام ، خواه ساعت باشد خواه انگشتر و يا زنجير، منكرات است

                                                            
 5784بخاري  -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   2050 
  

هصلَّى است؛ زيرا پيامبر  بُ « به طور كلي فرموده است:وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ هَ لَّ الذَّ أُحِ

ـاوَ  تِيلْ نَاثِ أُمَّ ِ يرُ إلِ رِ ا، حَ هَ ورِ كُ ىلَ ذُ مَ عَ رِّ حُ  )1550F1(»وَ

 » طال و ابريشم براي زنان امت من حالل شده اند و براي مردان امتم حرام شده اند«
ه پيامبر صلَّى (از به دست كردن انگشتر طال نهي كرده است.علَيه وآله وسلَّم  اللـَّ

1551F

2( 
هرضي به روايت براء بن عازب  بخاري و مسلم اين حديث را  ذكر كرده اند.  عنْه اللـَّ

ه پيامبر صلَّىوقتي  مردي را ديد كه انگشتر طاليي به دست وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

ا « داشت آن را بيرون كشيد و دور انداخت و فرمود: لُهَ عَ يَجْ نْ نَارٍ فَ ةٍ مِ ْرَ مْ إِىلَ مجَ كُ دُ دُ أَحَ مِ عْ يَ

هِ  دِ   )1552F3(»يفِ يَ

 »د.ده ميد و آن را در دستش قرار كن ميفردي از شما قصد اخگري از آتش «
و اگر از دست در ، حلقه ي نامزدي اگر از طال باشد بايد آن را از دست در آورد

آورده شود تأثيري در نكاح و زندگي ندارد. هر كسي كه عقيده داشته باشد كه در آوردن 
أثير بد دارد در اشتباه است. با وجود اينكه انگشتر نامزدي از حلقه نامزدي در نكاح ت

و مسلمين بايد آن را ترك نمايند و ، بدعت هايي است كه اساس و ريشه اي ندارند
 حداقل مكروه است.

مسئلت مي نماييم كه همه مسلمين را هدايت نمايد و آنان را از هر گونه  تعالىاز اهللا 
 كار مخالف شريعت نجات دهد.

 1044مجلة الدعوة ش، يخ ابن بازش
مرد مسلمان چه زماني اجازه دارد كه طال و نقره را استفاده نمايد؟ آيا الماس  :2س

 حكم طال را دارد؟
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همان طور كه پوشيدن ابريشم ، در اصل آراستن با طال براي مردان حرام است :2ج
 اشد.ب ميبراي آنان حرام 

هرضي ابوداود و غيره از علي   اللَّـه پيامبر صلَّىروايت كرده اند كه گفت:  عنْه اللـَّ

 هآلو هلَيع لَّمستِي« فرمود:و ورِ أُمَّ كُ ىلَ ذُ امٌ عَ رَ يْنِ حَ ذَ طال و ابريشم) براي ( اين دو«: )1553F1(»إِنَّ هَ

 »مردان امتم حرام هستند
هرَضي ترمذي از ابوموسي ه صلَّى پيامبر روايت كرده كه گفت: عنْه اللـَّ علَيه وآله  اللـَّ

 لَّمسبُ وَ « فرمود:و هَ لَّ الذَّ ـأُحِ االْ هَ ورِ كُ ىلَ ذُ مَ عَ رِّ حُ تِي وَ نَاثِ أُمَّ ِ يرُ إلِ رِ  )1554F2(»حَ

 »طال و ابريشم براي زنان امت من حالل شده اند و براي مردان امتم حرام شده اند«
 پيامبر صلَّى وايت كرده اند كهمباح است؛ چنانچه كه صاحبان سنن ر، در صورت نياز

ه هرضي به عرفجه بن أسعدوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ اجازه ، وقتي بيني اش قطع شد عنْه اللـَّ
(داد كه از بيني طاليي استفاده كند.

1555F

3( 
ي خود را با نوارهاي طاليي بستند تا ها آنفقها گفته اند كه گروهي از صحابه دند

 اين كار به معناي گذاشتن بيني طاليي است. چون، نيفتند
(ابوالخطاب

1556F

چون شمشير ، ويد: پوشاندن نوك شمشير با طال اشكالي نداردگ مي )4
هرضي عمر (زيوراتي طاليي بود؛ چنان كه امام احمد گفته است.در  عنْه اللـَّ

1557F

5( 
هرضي ترمذي از مزيده عصري  هصلَّى پيامبر  عنْه اللـَّ در روز علَيه وآله وسلَّم  اللـَّ

(فتح مكه در حالي وارد شد كه شمشيرش با طال و نقره آراسته شده بود.
1558F

6( 
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اما الماس ظاهراً حرام نيست چون نص در مورد طال آمده نه در مورد چيزي ديگر؛ 
اما زيورات از قبيل: الماس گران بها و برليان و لؤلؤ و جواهرات گران قيمت مثل: 

چون اسراف و ولخرجي به شمار مي رود ، اشدب ميين و مانند آن براي مردان مكروه پالت
 ود. واهللا اعلم.ش ميو با اين كار دل فقرا شكسته ، كه نيازي به آن نيست

 قول و امالي شيخ ابن جبرين

  .] استفاده مردان از ساعتي كه آب طال داده شده است46[

آيا جايز است ، و آب طال داده شده است ساعتي مچي دارم كه زراندود گرديده س:
   از آن استفاده كنم و آن را به دست نمايم؟

 اللَّـهصلَّى  مشخص است كه پوشيدن طال براي مردان حرام است؛ چون پيامبر ج:
هآنگاه پيامبرصلَّى ، علَيه وآله وسلَّم مردي را ديد كه انگشتري طاليي به دست دارد  اللـَّ

لَيآن را از دست او بيرون كشيد و دور انداخت و فرمود: ع لَّمسو هآلو مْ إِىلَ «ه كُ دُ دُ أَحَ مِ عْ يَ

هِ  دِ ا يفِ يَ لُهَ عَ يَجْ نْ نَارٍ فَ ةٍ مِ ْرَ   )1559F1(»مجَ

 » د.ده ميد و آن را در دست خود قرار آور مييكي از شما به انگشتري از آتش روي «
هصلَّى وقتي پيامبر به آن مرد گفتند: انگشترت را بگير و از ، رفت ه وآله وسلَّمعلَي اللـَّ
وسلَّم علَيه وآله  اللَّـهصلَّى انگشتري كه پيامبر، گفت: سوگند به پروردگار، آن استفاده كن

 آن را دور انداخته بر نخواهم داشت. 

امٌ « :ال و ابريشم فرموده استدر مورد طعلَيه وآله وسلَّم  اللَّـهصلَّى پيامبر رَ يْنِ حَ ذَ إِنَّ هَ

مْ  اثِهِ نَ ِ لٌّ إلِ تِي حِ ورِ أُمَّ كُ ىلَ ذُ اين دو براي مردان امت من حرام هستند و براي زنانشان « )1560F2(»عَ

  »جايزند
پس براي مرد پوشيدن طال از قبيل: انگشتر و غيره جايز نيست. ساعت اگر طاليي 

يا دانه  ر آب طال داده باشد يا عقربه هايش طاليي باشندباشد از همين نوع است. اما اگ
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ما به مردان نصيحت ، اما با اين وجود، جايز است، هاي كوچكي از طال داشته باشد
 يم كه به دست كردن ساعتي كه آب طال داده شده را ترك نمايند.كن مي

يخته با نند كه اين ساعت فقط آب طال داده شده و يا ماده آن آمدا ميچون مردم ن
زيرا مردم نسبت به كسي كه چنين ساعتي به دست داشته باشد ، چيزهاي ديگر است

ند ممكن كن ميالگو برداري  ها آنند. اگر فرد از كساني باشد كه مردم از بر ميگمان بد 
است او را الگو قرار دهند و طالي خالص يا آنچه با طال آميخته است را به دست 

 نمايند. 
ست كه مردان چنين ساعت هاي را كه آب طال داده شده اند به نصيحت من اين ا

جايز است. آن چه حالل و روشن است كه در  ها آنگرچه به دست كردن  ؛دست نكنند
هصلَّى و پيامبر، د و نياز به چنين ساعتي نيستكن ميآن شبهه اي نيست كفايت  علَيه  اللـَّ

 هآلو لَّمسقَ « :دفرماي ميو ن اتَّ هِ مَ رضِ ينِهِ وَ عِ أ لِدِ اتِ استَربَ بُهَ   )1561F1(»ی الشُّ

 »است. ظ نمودهدين و آبرويش را حف، هر كس از شبهات دوري كرد«
 آيد ميبيشتر چنين به نظر ، اما اگر روكش فقط رنگ نباشد و با آن طال آميخته باشد

 كه حرام باشد. 
 )76، 2/75(، )5( ةكتاب الدعو -ابن عثيمين

 ظروف طال و نقره] استفاده از 47[

آيا استفاده از آن ، اگر ظروف با طال روكش داده شود و طالي خالص نباشد س:

در ظروفي كه از طال و « »ال تأكلوا يف آنية من الذهب والفضة« حرام است؟ آيا حديث:

 ردد؟ گ ميشامل آن » نقره هستند غذا نخوريد

                                                            
 )1599) و مسلم  (52بخاري  ( -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   2054 
  

صلَّى و پيامبر، ندشو ميعلما تصريح كردند كه چنين ظروفي مشمول نهي ، بله ج:

ه بِ وَ «د: فرماي ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ هَ بُوا يفِ آنِيَةِ الذَّ َ ـالَ تَرشْ ةِ الْ ضَّ ا؛  فِ افِهَ حَ لُوا يفِ صِ أْكُ الَ تَ وَ

نَا يفِ  ها آنفَ  لَ يَا وَ نْ ُمْ يفِ الدُّ ـهلَ ةِ الْ رَ  )1562F1(»آخِ

اي غذا  هاي طاليي و نقره در ظروف طاليي و نقره اي آب ننوشيد و در كاسه«
  »ندباش ميكافران) در دنيا هستند و بهره ما در آخرت ( چون اينها بهره، نخوريد

ه پيامبر صلَّى إِنَّامَ « د:فرماي ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ ةٍ فَ بٍ أَوْ فِضَّ هَ نْ ذَ اءٍ مِ بَ يفِ إِنَ ِ نْ رشَ مَ

نْ  ا مِ نِهِ نَارً طْ رُ يفِ بَ جِ َرْ نَّمَ  جيُ هَ   )1563F2(»جَ

اي بخورد يا بياشامد در شكمش آتش دوزخ را  يي يا نقرههر كس در ظروفي طال«
  »مي بلعد

 يضدارقطني و بيهقي از عمرره هصلَّى عنْه و او از پيامبر اللـَّ وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

بٍ أَ «د كه فرمود: كن ميروايت  هَ اءِ ذَ بَ ىفِ إِنَ ِ نْ رشَ ةٍ مَ إِنَّامَ ، وْ فِضَّ لِكَ فَ نْ ذَ ءٌ مِ ىْ اءٍ فِيهِ شَ أَوْ إِنَ

نَّمَ  هَ نِهِ نَارَ جَ طْ رُ ىفِ بَ جِ َرْ   )1564F3(»جيُ

اي بخورد و يا در ظرفي بخورد كه مقداري از طال  هر كس در ظرفي طاليي يا نقره«
 »دكن ميدر حقيقت آتش دوزخ را در شكمش داخل ، و نقره داشته باشد

هصلَّى رپس فرموده پيامب بٍ أَوْ « :كه فرمودوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ هَ نْ ذَ اءٍ مِ بَ يفِ إِنَ ِ نْ رشَ مَ

ةٍ    »فِضَّ

  »اي بنوشد هر كس در ظرفي طاليي يا نقره«
همه ظروفي را كه از طال و نقره باشند يا با طال و نقره روكش داده شده ، اين نهي

و به ، كش داده شده باشد زيبايي طال را داردردد. چون ظرفي كه روگ ميباشند شامل 
ي چاي ها آنو همچنين ظرفهاي كوچكي همچون ليو، جايز نيست، تصريح حديث
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و قاشق ها اگر از طال يا نقره باشند نوشيدن در آن جايز نيست و ، خوري و قهوه خوري
ت و آئين بايد از آن دوري كرد. اگر خداوند به بندگان روزي فراوان داده بايد به شريع

اگر رزق و روزيش اضافه است ، الهي پايبند باشند و از چهار چوب آن خارج نگردند
 بايد به بندگان نيازمند خداوند كمك نمايد و اسراف نكند. 

 )124/ 4( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة –شيخ ابن باز 

 ] علت حرام بودن طال براي مردان48[

دست بند و غيره) براي مردان جايز ، يل: انگشتراز قب( چرا استفاده كردن از طال س:
د؛ مگر اين كن مينيم كه دين اسالم براي مسلمان چيزي را حرام ندا مينيست؟ چون ما 

اگر مرد خودش را با طال بيارايد چه ضرري متوجه ، كه آن چيز به زيان مسلمانان باشد
 ود؟ ش مياو 

بايد ، دكن ميپاسخ را گوش  سؤال كننده و هر كسي كه اين برنامه ي پرسش و ج:
 اللَّـهصلَّى احكام شرعي براي هر مؤمني گفته ي خدا و پيامبر ي همهبداند كه دليل در 

 هآلو هلَيع لَّمسدفرماي ميچون اهللا تعالي ، استو: ﴿               

                  ﴾ :خدا و پيامبر  هرگاه« ]۳۶[األحزاب

ايشان  ي ارادهو ( امري را فيصله كردند هيچ مرد و زن مؤمني از خود اختياري ندارند
  »اهللا و رسول باشد) ي ارادهبايد تابع 

ا پس هر كس در مورد علت واجب بودن يا حرام بودن چيزي كه كتاب و سنت آن ر
هصلَّى ييم: علت و دليل در اين مورد گفته خدا و پيامبرگو ميبيان داشته باشند بپرسد   اللـَّ

 هآلو هلَيع لَّمساست و اين علت براي هر مؤمني كافي است.و 
پرسيدند: چرا زن در وقت حيض قضاي روزه  عنْها اهللا رضيبنابراين وقتي از عايشه 

اءِ « د؟ گفت:آور ميي نمازش را به جا ند و قضاآور ميرا بجا  ضَ رُ بِقَ مَ نُؤْ لِكَ فَ يبُنَا ذَ انَ يُصِ كَ
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ةِ  الَ اءِ الصَّ ضَ رُ بِقَ مَ الَ نُؤْ مِ وَ وْ يم و آن گاه فرمان مي يافتيم كه شد ميما حيض ( )1565F1(»الصَّ

چون نص  )يمشد ميقضاي روزه را بجا آوريم و براي به جا آوردن قضاي نماز امر ن
هسنت پيامبرصلَّى  كتاب خدا يا آن  براساسعلتي است كه مؤمن وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

 ردد.گ ميمكلف 
به دنبال حكمت و فلسفه احكام الهي باشد و آن را بجويد اشكالي  انساناما اگر 

د و اينگونه مقام و جايگاه واالي ده ميندارد؛ چون اين امر به او اطمينان بيشتري 
ند. اگر شو ميردد. چون احكام همراه با علت خود بيان گ ميي روشن شريعت اسالم

علت اين حكم در امري ديگر ثابت شود كه در مورد آن امر نص نيامده مي توان آن را 
با امر منصوص قياس كرد. پس دانستن فلسفه و حكمت شريعت اين فوايد سه گانه را 

 دارد. 
هييم: از پيامبرصلَّى گو ميه بعد از اين در پاسخ سؤال برادر سؤال كنند علَيه وآله  اللـَّ

 لَّمسثابت شده است كه استفاده و به تن كردن طال را براي مردان حرام قرار داده نه و
خود را با آن مي  انسانو دليلش اين است كه طال باالترين آرايشي است كه ، براي زنها

چنين هدفي در نظر نيست؛ ، در مورد مردآرايد و طال از اسباب زينت و زيور است كه 
يعني مرد اين گونه نيست كه با چيزي ديگر خودش را كامل گرداند؛ بلكه مرد خودش 
كامل است و نيازي نيست كه خودش را براي كسي ديگر بيارايد تا آن كس ديگر به وي 

مايد و زيرا زن ناقص است و نياز دارد كه خود را كامل ن، عالقه مند شود بر خالف زن
به آرايش نياز دارد كه خود را با باالترين انواع آراستني ها بيارايد تا انگيزه اي براي بهتر 

و ، زيستن او با شوهر باشد. پس بنابراين به زن اجازه داده شده كه خود را با طال بيارايد
 به مرد چنين اجازه اي داده نشده است.

﴿ اهللا تعالي در توصيف زن مي فرمايد:                    

   ﴾ :۱۸[الزخرف[  
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به ( آيا كسي كه در البالي زينت پرورش مي يابد و به هنگام گفتگو و مجادله«
نمي تواند مقصود خود را خوب بيان و  )خاطر حيا و شرم و عاطفه ي نازكي كه دارد

 »نيد و پسران را فرزند خود؟)دا ميخدا  او را فرزند( ثابت كند
حكمت و فلسفه ي شريعت در مورد حرام بودن استفاده از طال ، و با اين توضيح
به مرداني كه خود را با طال مي ، د. به مناسبت اين موضوعشو ميبراي مردان روشن 

اند و اينها با اين كار از فرمان خدا و پيامبرش سرپيچي كرده ، مكن ميآرايند نصيحت 
ند. اين مردان در دستهاي خود ده ميآرايش ، خود را با آن مي آرايد، آنچه را كه زن

هصلَّى ند. چنان كه پيامبرده مياخگري از آتش قرار  فرموده است. وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
زيور به ، و اگر دوست دارند در چهار چوب شريعت، پس چنين مرداني بايد توبه نمايند

تن نمايند. همچنين مي توانند از فلزهاي ديگري عالوه از طال انگشتر به دست نمايند 
 .به شرط آنكه به حد اسراف نرسد

 و احلمد هللا رب العاملني. و صيل اهللا وسلم عيل نبينا حممد و عيل آله وصحبه أمجعني

 )28( ص، أسئلة في بيع و شراء الذهب –ابن عثيمين 

 ر كوتاه] ورزش كردن با شلوا49[

رد؟ حكم تماشاي كسي كه با اين دا ميورزش كردن با شلوار كوتاه چه حك س:
 يد چيست؟نما ميوضعيت ورزش 

غافل نكند. اگر ، را از امري واجب انسانورزش كردن جايز است به شرطي كه  ج:
و اگر فردي عادت نموده كه ، دشو ميرا از امري واجب غافل نمايد حرام  انسانورزش 

يد او وقتش را ضايع كرده است و در اين صورت نما ميت خود را ورزش بيشتر وق
 ورزش مكروه است.، حداقل

يد شلوارش كوتاه است؛ طوري كه ران يا قسمت بيشتر آن نما مياما كسي كه ورزش 
جايز نيست. بر جوانان واجب است ران خود را بپوشانند. تماشاي بازيكنان ، نمايان باشد

 ان لخت است جايز نيست. يشها آندر حالي كه ر
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 )431/ 4( فتاوي اسالمية –شيخ ابن عثيمين 

 شيخ ابن جبرين)( ] حكم ورزش كردن با شلوار كوتاه50[

حكم پوشيدن شلوار كوتاه در مسابقات ورزشي خارج از وقت نماز به صورتي  س:
 ردد چيست؟ لطفاً به اين پرسش با ذكر دليل پاسخ دهيد. گ ميكه منجر به فتنه ن

پوشيدن شلوار كوتاه مثل شورت كه فقط شرمگاه را مي پوشاند و ران يا قسمت  :ج
جايز نيست. خواه در بازي و مسابقه باشد خواه در بازار و جايي ، بيشتر آن نمايان باشد

ديگر و حتي اگر در حالت نماز نباشد جايز نيست. اگر كسي در خانه اش باشد طوري 
 ندارد. كه مردم او را نمي بينند اشكالي
هصلَّى دليل آن اين است كه پيامبر  هجرهد اسلمي رضي وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ عنْه  اللـَّ

تَ أَنَّ « را ديد كه قسمتي از رانش لخت بود آنگاه فرمود: لِمْ ا عَ ـأَمَ ةٌ الْ رَ وْ ذَ عَ خِ آيا « )1566F1(»فَ

 واهللا الموفق. »عورت است، ني كه راندا مين
 )432(، )431/ 4( فتاوي اسالمية –عثيمين شيخ ابن 

 هاي پوستي ] پوشيدن كت51[

 اخيراً در مورد قضيه پو شيدن كت هاي پوستي مناقشه حادي صورت گرفت. س:
نظريه بعضي از برادران اين بود كه اين كت ها معموالً از پوست خوك ساخته شده 

چيست؟ آيا از نظر ديني براي اند. اگر چنين باشد نظر شما در مورد پوشيدن اين كت ها 
همچون كتاب حالل و حرام ، ما جايز است؟ با توجه به اين كه بعضي از كتابهاي ديني

اما فقط اشاره  ؛قرضاوي و كتاب الدين علي المذاهب االربعه به اين قضيه پرداخته اند
 اي به اين موضوع نموده اند و قضيه را كامالً توضيح نداده اند. 

                                                            
)  و مـي گويـد: حـديث حسـن اسـت و طبرانـي در       2798ي (ذ) و ترم4014) و ابوداود  (3/478احمد  ( -1

آن را صـحيح قـرار    )3389) و غيره روايت كرده اند. آلباني در صحيح سـنن ابـي داود  (  2143الكبير (
 داده است.
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هلَّى صاز پيامبر ج: دْ «   ثابت است كه فرمود:وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ قَ لْدُ فَ بغ اجلِ إذا دُ

ر لُودِ «:  دفرماي ميو » ردد.گ ميپوست رنگ و دباغي شود پاك  هرگاه« )1567F1(»طَهُ اغُ جُ دِبَ

ـ االْ هَ ورُ يْتَةِ طَهُ   )1568F2(»مَ

 » ردند.گ ميپوستهاي حيوانات مرده دباغي شوند پاك  هرگاه«
پوستها را شامل  ي همه، علما در اين مورد اختالف كرده اند كه آيا اين حديث

د يا فقط مختص پوستهاي حيوانات خود مرده اي است كه با ذبح حالل شو مي
 در واقع حيوانات حالل گوشت)( ند؟شو مي

ردند همچون شتر و گوسفند و گاو گ ميترديدي نيست حيواناتي كه با ذبح حالل 
ردند و مطابق با صحيح ترين قولِ گ ميد و بميرند پوستشان با دباغي پاك اگر ذبح نشون

 علما استفاده از آن در هر چيزي جايز است. 
در مورد پاك ، ندشو مياما پوست خوك وسگ و امثال آن حيواناتي كه با ذبح حالل ن

احتياط اين است كه از آن ، بودن پوست اين حيوانات با دباغي علما اختالف دارند
 استفاده نشودز

هچون پيامبرصلَّى  ينِهِ «د: فرماي ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ أَ لِدِ َ تَربْ اتِ اسْ بُهَ ى الشُّ قَ نْ اتَّ مَ

هِ  ضِ رْ عِ   )1569F3(»وَ

هر كس از شبهات و موارد مشكوك پرهيز كند دين و آبرويش را محفوظ نگاه «
 » داشته است

يبُكَ إِىلَ «د: فرماي مي رِ ا يَ عْ مَ يبُكَ دَ رِ ا الَ يَ   )1570F4(» مَ

                                                            
 )366مسلم ( -1

 انظر ختريج احلديث الذي قبله -2

 )1599) و مسلم (52بخاري  ( -3
و ابـن حبـان    5711و مي گويد حسـن وصـحيح و نسـائي     2518) و ترمذي 135، 3/112، 1/200احمد ( -4

722 



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   2060 
  
آنچه را كه شما را در شك مي اندازد رها كنيد و به آنچه در آن شك نداريد روي «

 »آوريد.
 )6/354( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة –شيخ ابن باز 

 ] حكم پوشيدن ابريشم براي مردان52[

قدار آن آيا براي مردان جايز است كه لباس ابريشم بپوشند؟ اگر جايز است م س:
 چقدر است و دليل چيست؟ جزاكم اهللا خيراً 

هصلَّى چون پيامبر، اي مردان حرام استبر ميپوشيدن لباس ابريش ج: علَيه وآله  اللـَّ
 لَّمسهشدار داده كه هر كس در دنيا لباس ابريشمي بپوشد در آخرت آن را نخواهد و

بُ وَ «د: فرماي ميپوشيد. و  هَ لَّ الذَّ اـالْ أُحِ هَ ورِ كُ ىلَ ذُ مَ عَ رِّ حُ تِي وَ نَاثِ أُمَّ ِ يرُ إلِ رِ   )1571F1(»حَ

طال و ابريشم براي زنان امت من حالل قرار داده شده اند و براي مردان امت من «
 »حرام هستند

اما به اندازه چهار انگشت و يا اگر آنچه با ابريشم آميخته شده از ابريشم بيشتر باشد 
  )1572F2(.ث آمده استجايز است چون در اين مورد حدي

 فتواي با امضاي شيخ ابن عثيمين

 ] حكم به گردن آويختن زنجير براي مردان 53[

 حكم انداختن زنجير به گردن براي مردان چيست؟ س:

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

ىلَّ [ د.باش ميمشابهت زنان  نَ الرسول صَ عَ الِ  ـهُ اللَّ لَ جَ نَ الرِّ نيَ مِ بِّهِ لَّمَ املُتَشَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ عَ

                                                            
نسائي آن را صحيح قـرار داده    ) و آلباني در صحيح5265، 5148) و النسائي  (407، 393، 4/392احمد ( -1

)4754( 
 )2069، 15-12مسلم ( -2
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هصلَّى پيامبر« ]بالنِّساءِ  مرداني را كه خود را همانند زنان قرار وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

 )1573F1(»ند لعنت كرده است.ده مي
هت با زيرا از يك جهت مشاب، اگر زنجير طاليي باشد گناه و حرمت آن بيشتر است

 اشد. ب ميزنان است و از طرف ديگر طال 
اين است كه در آن عكس حيوان يا پادشاهي باشد. بدتر و ، بدتر و زشتتر از آن

چنين زنجيري حتي براي زنان حرام است. براي ، زشت تر اين كه صليبي در آن باشد
يا  باشد يا عكس حيوان انسانزنان پوشيدن زيوري كه عكسي داشته باشد خواه عكس 

يعني پوشيدن زنجيري كه در آن عكس باشد براي  حرام است.، پرنده اي يا صليبي باشد
پس زنجيري كه در آن عكس حيوان يا عكس صليب باشد ، مردان و زنان حرام است

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

 ] حكم كاشتن مو 54[

در آن قسمت طاس شده مو مي ، يزش دارددر آمريكا افرادي كه موي آنان ر س:
.. .يرند و در جايي كه طاس شده مي كارندگ ميكارند. به اين صورت كه از پشت سر مو 

 آيا اين جايز است؟ 
بله اين كار جايز است؛ چون از نوع برگرداندن آن چيزي است كه خداوند  ج:

يش و يا اضافه كردن بر آفريده است. اين كار بمنزله ي برداشتن عيب است و از نوع آرا
. بلكه برگرداندن آنچيزي است كه كم شده و مانند آيد ميآفرينش الهي به شمار ن

كچل بود و گفت دوست  ها آنبرطرف نمودن عيب است. داستان سه نفري كه يكي از 
آنگاه فرشته بر او دستي كشيد و خداوند ، دارم خداوند موهايم را به من برگرداند

                                                            
 )5885بخاري ( -1
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(باز گرداند و به او موي زيبايي داده شد. موهايش را به او
1574F

تقريباً داستان مشهوري  )1
 است.

 )75 -74/ 205( كتاب الدعوة -شيخ ابن عثيمين

 ] حكم عمل جراّحي زيبايي55[

حكم انجام جراّحي براي زيبايي چيست؟ و حكم آموختن علم آرايش و زيبايي  س:
 چيست؟

 آرايش و زيبايي دو نوع است: ج:
.. اين اشكالي .رفع عيبي كه بر اثر حادثه اي يا چيزي ديگر پديد آمدهآرايش براي 

ه پيامبر صلَّىبه دليل اين روايت كه ، ندارد به مردي كه بيني اش در وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
(جنگ قطع شده بود اجازه داد كه از بيني طاليي استفاده كند.

1575F

2(  
د؛ شو مياين آرايش براي رفع عيب انجام ن، اضافه نوع دوم: آرايش و زيبايي زايد و
 .. اين حرام و ناجايز است..دشو ميبلكه براي بيشتر كردن زيبايي انجام 

هچون پيامبرصلَّى  د و ده ميزني را كه عمل وصل موها را انجام وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
ام دهند و زني كه موهاي صورت اهد اين عمل را برايش انجخو ميزني را كه از ديگران 

د و كن ميد و زني كه خالكوبي شو مييرد و زني كه موهاي صورتش گرفته گ ميزنان را 
(د را لعنت كرده است.شو ميآنكه خالكوبي 

1576F

اهند زيبايي بيشتر خو ميزيرا با اين كار  )3
 گردد و براي رفع عيب نيست.

يا جراّحي زيبايي را ضمن اما در مورد دانشجويي كه دانش جراّحي پالستيك و 
برنامه درسي مي آموزد اشكالي ندارد كه آن را بياموزد. اما در موارد حرام نبايد آن را 

، جراّحي پالستيك انجام دهند، اهند براي زيباييخو ميكارگيرد. بلكه كساني را كه 
                                                            

 )2964) و مسلم  (3464بخاري  ( -1
). و حسـنه األلبـاني؛   5162،5161، والنسـائي  ( »حسن غريـب «) و قال:1770) والترمذي  (4886أبوداود  ( -2

 )3561»  (صحيح أبي داود«كما في 
 )2125-2122) و مسلم  (4884بخاري ( -3
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و ممكن است اگر ، نصيحت كند كه از چنين كاري پرهيز نمايند. چون حرام است
 از زبان پزشك گفته شود بيشتر مؤثر باشد. نصيحت

 )2/833( گرد آورنده: اشرف عبد المقصود -از فتاواي شيخ ابن عثيمين

 ] حكم رنگ كردن ريش با رنگ سياه56[

احاديثي كه در مورد رنگ كردن ريش با رنگ سياه آمده اند تا چه حدي صحيح  س:
 زنند. هستند؟ بسياري از علما ريشهاي خود را رنگ سياه مي 

حديثي است كه  ها آنمعروفترين ، در اين مورد احاديث صحيح زيادي آمده است ج:
هرضي در داستان پدر ابوبكر صديق   آمده است. عنْه اللـَّ

 يضمسلم در صحيح خود از جابر بن عبد اهللا ره هصلَّى عنْه از پيامبر اللـَّ علَيه  اللـَّ
 هآلو لَّمسكن ميروايت و يضد كه ايشان وقتي پدر ابوبكر صديق ررا ديدند و  اللَّـه نْهع

ءٍ «فرمود: ، ريش بلند و سفيد او را ديدند كه مثل گياه ثغامه سفيد بود ْ ا بِيشَ ذَ وا هَ ُ ريِّ غَ

ادَ  وَ تَنِبُوا السَّ اجْ و در روايتي » موهاي سپيد را تغيير دهيد و از رنگ سياه بپرهيزيد.« )1577F1(»وَ

ادَ « آمده وَ نِّبُوهُ السَّ جَ  )1578F2(»وَ

 يضاحمد و ابو داود و نسائي با سند صحيح از ابن عباس ره عنْه روايت كرده  اللـَّ

هصلَّى اند كه پيامبر ا « فرمود:وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ َذَ بُونَ هبِ ْضِ انِ خيَ مَ رِ الزَّ مٌ يفِ آخِ وْ ونُ قَ كُ يَ

لِ  اصِ وَ حَ ادِ كَ وَ ـاالسَّ ةَ لْ ائِحَ حيُونَ رَ رِ مِ الَ يَ امَ ـحَ نَّةِ الْ در آخر الزمان گروهي خواهند آمد « )1579F3(»جَ

يند؛ اين گروه بوي بهشت به مشامشان نخواهد نما ميكه با رنگ سياه موهايشان را رنگ 
 »رسيد.

                                                            
 )2120مسلم ( -1
 ) و آخرون.5472)، و ابن حبان (3624)، و ابن ماجه  (3/322،316،160أحمد  ( -2

) آن را 3548) و آلبـاني در صـحيح سـنن ابـي داود  (    5075) و نسائي (4212) و ابوداود (1/273احمد  ( -3
 صحيح قرار داده است.
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اين وعيد و هشدار سختي است. در اين مورد احاديث ديگري هست كه همه بر 
 يد.نما ميبا رنگ سياه و مشروعيت آن با رنگهاي ديگر داللت  حرام بودن رنگ كردن مو

 )27( ش –مجلة البحوث  –ابن باز 

 ] استفاده از عطر هاي الكلي57[

 حكم استفاده از بعضي عطر ها كه مقداري الكل دارند چيست؟ س:

يند نما مياصل اين است كه عطر ها و خوشبويي هايي كه مردم از آن استفاده  ج:
مگر عطري كه معلوم شود در آن چيزي هست كه از استفاده ي آن منع  ،جايز است

يا ، د مثل اين كه مست كننده باشد يا استفاده به مقدار زياد آن مست كننده باشدشو مي
و گرنه در اصل عطرهايي كه بين مردم متداول است از قبيل عود و ، نجاستي داشته باشد
 .. جايزند. .عنبر و مسك و غيره

ا آلوده آميخته است آن را ترك ي كنندهبداند كه عطر ي با اشياي مست  انسان اما اگر
از آن جمله ادكلن. چون پزشكان شهادت داده اند كه چنين عطري از اشياي مست ، كند

كننده خالي نيست و در آن تعداد زيادي ماده ي اسپيرتو قرار دارد كه اين ماده مست 
 نكرد؛ مگر اينكه از نوعي يافت شود كه سالم باشد. پس بايد آن را استفاده ، كننده است

يد. نما ميخوشبويي هايي كه خداوند حالل كرده ما را از عطر هاي الكلي بي نياز 
همچنين هر نوشيدني و خوردني كه در آن چيزهاي مست كننده باشد بايد آن را ترك 

ك آن هم حرام د مقدار اندكن ميكرد. قاعده اين است كه هرچه مقدار زياد آن مست 

هصلَّى است. چنان كه پيامبر  هُ «يد: گو ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ لِيلُ قَ هُ فَ ثِريُ رَ كَ كَ ا أَسْ مَ

امٌ  رَ و اهللا ولي » د مقدار اندك آن هم حرام است.كن ميآنچه مقدار زياد آن مست « )1580F1(»حَ

 التوفيق.

                                                            
ــوداود3/112) و  (2/91،167،179احمــد  ( -1 ــن 5607) و النســائي (1865) و الترمــذي (3681( ) و اب ) و اب

حـديث حسـن غريـب مـن     «)  عن عدد من الصحابةرضي اهللا عنهم وقال الترمـذي:  3394، 3393ماجه  (
 ».حديث جابر
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 ).116( )ص33( عدد، مجلة البحوث –شيخ ابن باز 

 ] حكم سرمه كشيدن براي مردان58[

 حكم سرمه كشيدن چيست؟ س:

سرمه كشيدن بر دو نوع است يكي سرمه اي است براي تقويت چشم و روشني  ج:
چنين سرمه اي ، بدون اينكه زيبايي داشته باشد، دشو ميو پاك شدن آن به چشم كشيده 

 اللَّـهوايت كه پيامبرصلَّى به دليل اين ر، دشو ميبلكه شايسته است انجام ، اشكالي ندارد
 هآلو هلَيع لَّمسچشمهايش را سرمه مي كشيد به خصوص اگر سرمه از اثمدو)

1581F

اصلي  )1
(باشد.

1582F

2( 
اين براي ، دشو مينوع دوم: سرمه اي كه به قصد زيبايي و زينت به چشم كشيده 

 زنان خوب است چون زن بايد خود را براي شوهرش بيارايد.
و من در مورد آن توقف نموده و اظهار نظر ، رد مردان جاي بحث استاما در مو

مي توان بين جواني كه بيم آن مي رود كه اگر سرمه بكشد فتنه اي پديد  البته، مكن مين
فرق گذاشت و بزرگسال ، آيد و بين بزرگسالي كه از سرمه كشيدن او خطر فتنه نيست

 را منع نكرد.
       )116/ 11( و رسائل مجموع فتاوي –شيخ ابن عثيمين 

 ] حكم حبس پرندگان در قفسه ها براي زينت59[

آيا جايز است كه برخي از پرندگان در قفس براي زينت در خانه ها و باغچه ها  س:
 نگهداري شوند؟

اشكالي ندارد به شرط آن كه نگاه دارنده ي آن آب و خوراك پرنده را تهيه  ج:

تَّى «فرموده: وسلَّم علَيه وآله  هاللـَّصلَّى نمايد؛ چون پيامبر ا حَ نَتْهَ جَ ةٍ سَ رَّ أَةٌ يفِ هِ رَ بَتْ امْ ذِّ عُ

                                                            
 اثمد سنگي است كه از آن سرمه درست مي شود -1
 4/408) و الحـاكم  3499و ابـن ماجـه (  » حسـن غريـب  «) و قال: 2048، 1756) و ترمذي (1/354احمد ( -2

)8249.( 
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لُ  أْكُ ا تَ تْهَ كَ رَ يَ تَ الَ هِ ا؛ وَ تْهَ بَسَ ا إِذْ حَ تْهَ قَ الَ سَ ا وَ تْهَ مَ يَ أَطْعَ ؛ الَ هِ ا النَّارَ لَتْ فِيهَ خَ ؛ فَدَ اتَتْ نْ  مَ مِ

اشِ  شَ ـخَ ضِ الْ   )1583F1(»أَرْ

و به  شد مير آن كه گربه اي را زنداني كرد تا آن كه مرد عذاب داده زني به خاط«
د و نه آن را رها مي كرد دا ميآن زن نه به آن گربه آب و غذا ، خاطر آن به دوزخ رفت

 »كه برود و از حشرات زمين بخورد.
يد كه اگر نگاه دارنده ي گربه آب و خوراك آن را تهيه مي نما ميپس اين داللت 

 . و باهللا التوفيق.شد مياطر حبس و نگهداري آن عذاب داده نكرد به خ
 )4/449( فتاوي اسالمية –شيخ ابن باز 

 ] حكم زدن عكسها و روكش طاليي دادن به قسمتهايي از حمام60[

، : در بازارها حمامهايي وجود دارند كه قسمتي از ديوار آن آب طال داده شده اند1س
بعضي از قسمتهاي حوض براي زيبايي با آن رنگ  و اين آب طال رنگي طاليي است كه

 آميزي شده اند. آيا استفاده از اين حمامها جايز است؟ 
چون اين رنگ از طال نيست و فقط رنگ آن ، : استفاده از آن اشكالي ندارد1ج

اما اگر ، همچون رنگ طال ست و براي آراستن حمام ها و حوض ها به كار رفته است
باشد بهتر است به خصوص اگر قيمت حمام به خاطر اين رنگ  به جاي آن چيزي ديگر

 اسراف و ضايع كردن پول است. ، ها گران باشد
 )هـ3/12/1423( قول و امالي شيخ ابن جبرين

عكس ، : بعضي از وسايلي كه در حمام بكار مي رود مانند وان يا صندلي2س
 رد؟ دا ميچه حك .. استفاده از اين ابزار ها.پرندگان يا ماهي و غيره دارند

در اين صورت مورد اهانت قرار ، : اگر اين عكسها و نقاشي ها بر حوض باشند2ج
و در جاهاي خوبي قرار ، د و مورد احترام نيستندشو ميگرفته اند. چون بر آن پا گذاشته 

                                                            
 )2242) و مسلم  (3482بخاري  ( -1



   

 2067 باب هفدهم: آداب
 

بنابراين وجود اين عكسها اشكالي ندارد؛ اما اگر بدون اين نقاشيها و عكسها ، ندارند
 ر است. باشند بهت

يند بايد سرها و امثال آن را نقاشي نكنند كه نما ميكساني كه اين عكسها را نقاشي 
 به صورت درخت و غيره در بيايند و در حكم عكسهاي ممنوعه قرار نگيرند. ها آن

 )هـ3/12/1423( –از گفتار شيخ ابن جبرين 



 

 

 
 

 :فصل پنجم
 سرگرميموسيقي و بازي و 



 

 ] حكم موسيقي61[

كه من فقط جهت  اين ترانه چيست آيا حرام است يا نه؟ با توجه به حكم س:
م. حكم نواختن پيانو و موسيقي با خواندن ترانه هاي كن ميآرامش خاطر موسيقي گوش 

من شنيده ام كه حالل ، قديمي چيست؟ آيا طبل زدن در مراسم ازدواج حرام است
 است؟
اسبابي است كه دل را بيمار و از ، گوش كشيدن به ترانه حرام و منكر است ج:

ود و دل را از ذكر خدا و از نماز ش ميد. موسيقي باعث سنگدلي و قساوت قلب كن مي
 رد.دا ميباز 

﴿ د:فرماي مياهللا تعالي            ﴾ :۶[لقمان[  

 .»بعضي از مردم سخنان بيهوده را مي خرند«
 را به ترانه تفسير كرده اند. » لحديثلهو ا«بيشتر علما 

اگر با ترانه آلتي از آالت لهو همچون رباب پيانو و عود و كمانچه و طبل همراه باشد 
يد: ترانه با آلت لهو به اجماع حرام است. گو ميحرمت آن بيشتر است. يكي از علما 

 پس بايد از آن پرهيز كرد. 
هصلَّى در حديث صحيح از پيامبر روايت شده است كه فرمود: وسلَّم لَيه وآله ع اللـَّ

لُّونَ « تَحِ سْ امٌ يَ وَ تِي أَقْ نْ أُمَّ ونَنَّ مِ يَكُ ـلَ رَ وَ الْ ـحِ يرَ وَ الْ رِ ـحَ رَ وَ الْ مْ ـخَ فَ الْ ازِ عَ   )1584F1(»مَ

اهند بود كه زنا و پوشيدن ابريشم و نوشيدن شراب و خو مياز ميان امت من اقوا«
 » ي شمارند.نواختن موسيقي را حالل م

بنده شما و ديگران را به گوش كشيدن تالوت آيات قرآن از شبكه ي راديو قرآن و 
م. دنبال كردن برنامه هاي اين دو شبكه فوايد كن ميتوصيه  »نور علي الدرب« برنامه

از گوش كشيدن ترانه و موسيقي مشغول به برنامه هاي مفيد زيادي دارند و شما را 
 يند.نما مي

                                                            
 )4039) و ابوداود  (5590بخاري  ( -1
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دواج دف زدن به همراه ترانه متداول و معمول جايز است. ترانه اي كه در اما در از
و آن هم در ، آن به چيز حرامي دعوت داده نشود و چيز حرام در آن ستايش نگردد

همان طور كه در ، فقط زنان اين كار را براي اعالم نكاح انجام دهند، قسمتي از شب
هسنت صحيح از پيامبرصلَّى  (روايت استوسلَّم وآله  علَيه اللـَّ

1585F

اما زدن طبل در  )1
 عروسي جايز نيست بلكه فقط بايد با دف بسنده كرد.

استفاده از بلندگو براي اعالم نكاح و خواندن ترانه هاي معمول و متعارف در آن 
رد و سبب آزار و دا ميچون در آن فتنه ي بزرگي است و عواقب وخي، جايز نيست

 د. شو مياذيت مسلمين 
جايز نيست كه زدن دف با رعايت شرايطي كه ذكر نموده ايم تا دير وقت ادامه پيدا 

د بايد بسنده شود؛ چون كن ميبلكه به وقت اندكي كه براي اعالم نكاح كفايت ، كند
د تا نماز صبح قضا گردد و مردم خواب روند و نتوانند شو ميطوالني كردن وقت سبب 

ك نماز از بزرگترين كار هاي حرام و از اعمال منافقين و تر، آن را در وقتش بخوانند
 است.

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

 ] حكم تجارت كاستهاي ترانه 62[

مغازه هاي زيادي به فروش كاستهاي ترانه با انواع ، نيد كه در اين زماندا ميشما  س:
خريد و فروش اين كاستها  حكم تجارت و، اختصاص داده شده اند، مختلف آن

 ند:باش ميچيست؟ و اين نوارها مشتمل بر امور ذيل 
 موسيقي با انواع مختلف آن.  -1
 دعوت به فساد و فحشاء و گسترش زشتي بين زنها و مرد ها.  -2
 سخنان زشت و ترانه هاي مستهجن.   -3

                                                            
 ) روايت كرده است1018) و ترمذي  (16406) و ابن ابي شيبه در مصنفه خود  (4/259احمد  ( -1
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حكم شنيدن و گوش كشيدن اين كاستها چيست؟ پولي كه از راه تجارت اين كاستها 
رد؟ دا ميچيست؟ اجاره دادن مغازه ها به فروشندگان اين كاستها چه حك آيد ميدست ب

آيا اجاره دهنده ي مغازه و فروشنده ي اين نوارها در گناه با استفاده كنندگان شريك 
 هستند؟
ترانه و ، اگر اين كاستها مشتمل بر چيزي باشد كه شما گفتيد از قبيل موسيقي ج:

و سبب گسترش زشتي بين زنها و مردها و حاوي سخنان ، حشاءفراخواندن به فساد و ف
هيچ عاقلي چه ، چنان كه شما اشاره كرديد، ياوه و پوچ و ترانه هاي غير اخالقي باشند

برسد به كسي كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد و از عذاب الهي مي ترسد و به پاداش 
خريدن اين كاست ها و گوش در اين ترديدي نخواهد داشت كه ، او اميدوار است

د و كن ميچون اين نوارها اخالق و جامعه را نابود ، حرام و ناجايز است ها آنكشيدن به 
آن را به تباهي مي كشاند و امت را در معرض عذاب هاي عام و خاص الهي قرار 

 د.ده مي
و ، كسي كه چنين نوار و كاست هاي دارد بايد به سوي خدا باز گردد و توبه نمايد 

 ضبط نمايد. ها آننوارها را پاك كند و در آن چيز مفيد و سودمند در 
پول حرامي است  آيد مياما پولي كه از راه تجارت اين كاستها و فروش آن به دست 

هصلَّى چون پيامبر، كه براي صاحبش حالل نيست إِنَّ « :دفرماي ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

رَّ  اللَّـهَ  ا حَ نَهُ إِذَ مَ مَ ثَ رَّ يْئًا حَ   )1586F1(»مَ شَ

 »وقتي خداوند چيزي را حرام كرده پول آن را نيز حرام كرده است.«
، اجاره دادن مغازه به كساني كه در آن چنين نوارهاي موسيقي و ترانه مي فروشند

چون اين از نوع ، د نيز حرام استشو ميو كرايه اي كه از مغازه گرفته ، حرام است
تعالي از آن نهي كرده  ر گناه و دشمني و تعدي از دستوري است كه اهللاهمكاري در مسي

                                                            
 12/200»الكبيـر « فـي ) و طبرانـي  3/7) دار قطني  (4398) و ابن حبان  (3488)و ابوداود  (1/293احمد  ( -1

 )2978» (صحيح سنن ابي داود«). آلباني آن را صحيح قرار داده است 12887(
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﴿ د:فرماي مياست. چنان كه                  ﴾ :و « ]۲[املائدة

 .»همديگر را در راه تجاوز و گناه پشتيباني و ياري نكنيد
و بعيد هم نيست كه به فروشنده و اجاره ، ودشان استاما گناه مشتري ها برگردن خ

دهنده ي مغازه از گناهان خريداران چيزي برسد بدون اين كه از گناه خريدار كاسته 
 شود.

 فتواي كه بر آن امضا كرده است. –شيخ ابن عثيمين 

 برگزاري كنسرت و جشنواره هاي موسيقي  ] حكم63[

وزها در بعضي از اقامتگاههاي تابستاني نيد كه در اين ردا ميهمان طور كه  س:
افراد زيادي از داخل و خارج كشور در آن جا ، ندشو ميجشنواره هاي موسيقي برپا 

. زنان هنگام ورود و خروج آيند ميزنان و مردان خواننده زيادي به آنجا ، آيند ميگردهم 
زيادي براي  ند. پولهايكن مياز سالنهايي كه مختص به آنان است با مردان برخورد 

.. لطفاً در اين مورد حكم را بيان .دشو ميشركت در اين مراكز تفريحي و سرگرمي خرج 
 خداوند به شما بهترين پاداش را بدهد.، كنيد

يا زن ، انندخو ميشركت در جشنواره هايي كه در آن خوانندگان زن يا مرد ترانه  ج:
ن براي شركت در اين جشنها جايز نيست. پول خرج كرد، و مرد با هم اختالط دارند

چون ضايع كردن پول و خرج كردن آن در كاري است كه خداوند آن را ، حرام است
 نمي پسندد.

ييم كه ما و برادران مسلمان ما را از اسباب خشم و عذاب نما مياز خداوند مسألت  
هد قرار د تعالىخويش نجات دهد. و آنچه را كه به ما روزي داده كمكي براي طاعت او 

 إنه سميع قريب.، نه وسيله اي براي سرپيچي از فرمان او
هيجدهم ماه صفر سال  –محمد صالح عثيمين 

 هـ18/2/1420يك هزار و چهارصد و بيست 
 فتوا با امضاي شيخ ابن عثيمين 
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 ] حكم نمايش هاي مردمي64[

حكم نمايشهايي كه همراه با موسيقي و طبل و شعري كه همراه با ستايش و  س:
 چيست؟، ت و مرثيه و غزل استمذم

كاري بيهوده و عبث است و اگر علتي داشته ، نمايش مردم اگر بدون دليل باشد ج:
باشد مثالً عيد باشد اشكالي ندارد. همچنين اشكالي ندارد كه مردم با شمشيرها و تفنگها 

 و امثال آن بازي كنند و دف بزنند.
اشند. ب مير هجو و ناسزا هستند حرام اما طبل و موسيقي و ترانه هايي كه مشتمل ب 

جايز نيست كه فردي در چنين نمايشهايي شركت كند و بايد مردم را از آن نهي كرد و 
در مجالس منكر  انسانچون هرگاه ، نصيحت نمود كه در اين مجالس حاضر نشوند

 چون اهللا، گرچه خودش منكر را انجام ندهد، شريك است ها آنحضور يابد در گناه با 

﴿ د:فرماي ميتعالي                          

                             

              ﴾ :۱۴۰[النساء[ 

اين حكم را) بر شما نازل كرده است كه چون شنيديد به ، قرآن( خداوند در كتاب«
با چنين كساني ، دشو ميد و آيات خدا به بازيچه گرفته شو ميآيات خدا كفر ورزيده 

كه با ايشان ( بيگمان در اين صورت، ازندمنشينيد تا آنگاه كه به سخنان ديگري بپرد
منافقان و ، يد)شما هم مثل آنان خواهيد بود. شك نيست كه خداوندشو ميهمنشين 

 .»دآور ميكافران را همگي در دوزخ گرد 
 2/36هداية السالكين –شيخ ابن عثيمين 

 جمع آوري محمد بن رياض سلفي 

 ] حكم سرود هاي اسالمي 65[

چون اين ترانه ها آميخته ، نيمدا ميي معروف به شكل فعلي را ما حرمت ترانه ها س:
با سخنان زشت و ياوه و همراه با مستي و حرف هاي بي فايده هستند. ما جوانان اسالم 
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كه خداوند دلهايشان را به حق روشن گردانيده بايد جايگزيني براي ترانه و موسيقي 
و حماسه آفرين هستند و ديگر انواع ما سرود هاي اسالمي كه شور انگيز ، داشته باشيم

سرود ها را انتخاب كرده ايم. اين سرود ها عبارتند از اشعاري كه دعوتگران مسلمان آن 
مانند قصيده ، انندخو ميرا سروده اند. خوانندگان اين سرودها را با صداي خوش و زيبا 

 .از سيد قطب رحمه اهللا» اخي«
مي كه فقط در آن كلمات حماسي و شور حكم در مورد سرودهاي شور انگيز اسال 

و در ، كه دعوتگران به اسالم در عصر حاضر و در گذشته سروده اند، آفرين قرار دارد
، دده ميد و به آن دعوت كن مياين سرود ها سخنان راستيني هست كه اسالم را بيان 

چيست؟ از آنجا كه همراه با اين سرودها صداي دف هست آيا گوش كشيدن به آن 
هنم پيامبرصلَّى دا ميايز است؟ تا جايي كه من براساس دانش محدود خود ج علَيه  اللـَّ

 هآلو لَّمسو دف آسان ترين و پائين ، به طبل زدن در شب عروسي اجازه داده استو
ترين آالت موسيقي است و زدن بر آن مانند زدن و كوفتن بر هر چيزي است. لطفاً مرا 

 راهنمايي كنيد. 
كميته ي افتا به اين پرسش اينگونه جواب داد: در اين كه گفته اي ترانه ها با  ج:

وضعيت فعلي حرامند چون حاوي سخناني زشت و پوچ و بي فايده هستند؛ راست 
اشند كه موجب تحريك اميال ب ميبلكه اين ترانه ها مشتمل بر مطالب بيهوده ، گفته اي

 ند. باش ميو شكستگي شنونده نفس و غريزه جنسي و فساد و بي حالي 
شما مي توانيد به جاي آن از سرود هاي اسالمي كه مشتمل بر حكمت و موعظه و 

و شخص را از شرّ ، ندكن ميدرس هاي عبرت آموز كه حماسه و شور ديني را تحريك 
استفاده كنيد تا شنونده و خواننده به سوي ، و بدي و انگيزه هاي سوء متنفر نمايند

تشويق شوند و از معصيت و نا فرماني خدا و تعدي از حدود الهي متنفّر طاعت الهي 
 شوند و در چهار چوب شريعت و جهاد در راه خدا باقي بمانند. 

اما اين سرودها را نبايد به صورت ورد براي خود قرار دهد و به آن پايبند شود و 
گاهي به هنگام مناسبتهاي عاداتي قرار دهد كه همواره آن را ادامه دهد؛ بلكه هر از چند 
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جهت تحريك و تشويق ، همچون عروسيها و سفر به جهاد و غيره و به هنگام ضعف
و به وقت تمايلِ نفس به انجام شرّ براي كنترل و متنفر كردن ، خود و ديگران به كار خير

 به آن گوش دهد. ، آن از شرّ
را تالوت نمايد و  بهتر است كه همواره براي خود مقرر نمايد كه بخشي از قرآن

وردي از اذكار ثابت نبوي براي خودش مقرر دارد. چون اين بهتر است و در پاكيزه 
 كردن نفس و براي شرح صدر و آرامش قلب مؤثر است.

 ﴿ :دفرماي مياهللا تعالي                        

                            

                   ﴾ :۲۳[الزمر[  

را كه همگون و  فروفرستاده است كتابي )به نام قرآن( بهترين سخن را تعالياهللا «
آن لرزه بر اندام كساني مي افتد كه از پروردگار خود مي  )از شنيدن آيات(، مكرر است

ردد اين گ ميترسند و از آن پس پوستهايشان و دلهايشان آماده ي پذيرش قرآن خدا 
و اهللا ، رهنمود الهي است و اهللا تعالي هركه را بخواهد در پرتو آن راهياب مي سازد

 .»اصالً راهنما و راهبري نخواهد داشت، ه را گمراه سازدتعالي هر ك

 ﴿ د:فرماي مياهللا تعالي                   

                     ﴾

  ]۲۹ – ۲۸[الرعد:
د. كن ميند و دلهايشان با ياد اهللا سكون و آرامش پيدا آور ميآن كساني كه ايمان «

ند و كارهاي شايسته آور مييرند. آن كساني كه ايمان گ ميهان! دلها با ياد خدا آرام 
 »خوشا به حال ايشان وچه جايگاه زيبائي دارند!، ندكن مي

ه بود كه به قرآن و سنت توجه داشتند و آن را حفظ مي كردند عادت صحابه اينگون
و با وجود اين اشعاري را در جاهايي همچون ، اندند و به آن عمل مي كردندخو ميو 

كندن خندق و ساختن مسجد و در حركت به جهاد و ديگر مناسبتهايي و زماني كه 
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و اشعار را شعار هميشگي اندند؛ اما اين سرودها خو مي، ددا ميدست  ها آنبيحالي به 
دند؛ بلكه براي راحت كردن خود و آور ميدند و همواره بدان روي ندا ميخود قرار ن

اندند. اما استفاده از طبل و امثال آن خو ميتحريك احساساتشان هر از چند گاهي آن را 
از آالت موسيقي با اين سرودها جايز نيست؛ چون پيامبر و اصحابش اين كار را نكرده 

 ند. و اهللا الهادي إلي سواء السبيل ا
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و علي آله و صحبه و سلم

 )534-4/532( فتاوي اسالمية –كميته دايم 

 حكم آالت موسيقي و سرگرمي ]66[

و در ايام تعطيالت در مدارسي محلي اصول ، يمكن ميما در انگليس زندگي  س:
مي آموزيم.  آيند مي.. .از هند و پاكستان و يمن و اسالم و زبان عربي را به كودكاني كه

اين كودكان در مدارس دولتي و رسمي تمام مواد درسي را با موسيقي و عكس فرا 
يرند و اين براي تشويق و كمك به فهميدن و حضور ذهن شاگردان مفيد است. اين گ مي

زبان عربي را فرا تا علوم اسالمي و  آيند ميكودكان وقتي در ايام تعطيالت به مدارس 
.. آيا .ندشو ميند و گريزان كن ميبگيرند. وقتي اين مشوق ها را در اينجا نمي يابند فرار 

د از شو ميبراي ما جايز است كه در سرودهاي اسالمي كه براي اين كودكان گذاشته 
 و آيا جايز است كه كودكان با عكسها و تنديسها بازي كنند و اين، موسيقي استفاده كنيم

اي فراگرقتن دينشان بر ميگونه مورد تشويق و دلجويي قرار گيرند تا به اين مدارس اسال
 روي آورند؟ 

استفاده از آالت موسيقي و ديگر آالت لهو جايز نيست. نه در سرودهاي اسالمي  ج:

﴿ :دفرماي ميچون اهللا تعالي ، و نه در تعليم و آموزش و غيره      

               ﴾ :۶[لقمان[  

 در ميان مردم كساني هستند كه خريدار سخنان پوچ و ياوه اند تا به چنين سخناني«
 »بندگان خدا را) جاهالنه از راه خدا منصرف و سر گشته سازند(
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: ابو عامر يا ابو مالك د كه گفتكن ميبخاري از عبدالرحمن بن غنم اشعري روايت 
هاشعري براي ما روايت كرده اند كه از پيامبر صلَّى  شنيده است كه وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

لُّونَ «فرمود:  تَحِ سْ امٌ يَ وَ تِي أَقْ نْ أُمَّ ونَنَّ مِ يَكُ ـلَ رَ وَ الْ ـحِ يرَ وَ الْ رِ ـحَ رَ وَ الْ مْ ـخَ نَّ الْ لَ يَنْزِ لَ فَ وَ ازِ عَ مَ

ا وَ نِي أَقْ عْ مْ يَ أْتِيهِ ُمْ يَ ةٍ هلَ حَ ارِ مْ بِسَ يْهِ لَ وحُ عَ رُ لَمٍ يَ نْبِ عَ ـمٌ إِىلَ جَ يْنَا الْ عْ إِلَ جِ ولُونَ ارْ يَقُ ةٍ فَ َاجَ ريَ حلِ قِ فَ

م  يُبَيِّتُهُ ا فَ دً عُ  اللَّـهُ غَ يَضَ ـوَ مِ الْ وْ يرَ إِىلَ يَ نَازِ خَ ةً وَ دَ ينَ قِرَ رِ خُ آخَ سَ مْ يَ لَمَ وَ ـعَ ةِ الْ يَامَ   )1587F1(»قِ

در ميان امت من افرادي پيدا خواهند شد كه زنا و لباس ابريشمي و شراب و آالت «
ند و هنگام شام كه كن ميموسيقي را حالل مي شمارند و اقوامي قله ي كوهها زندگي 

بيايد و نيازش را از  ها آنمسكيني نزد  د كه اگرآور ميرا به خانه  ها آنگوسفندان ، چوپان
را هالك  ها آناما شب هنگام خداوند ، د: فردا نزد ما باز گردينگو مي، بجويد ها آن
و گروهي ديگر را به ميمون و خوك تبديل ، د و كوه را باالي آنان مي اندازدكن مي
 »د كه تا روز قيامت به همين صورت باقي خواهند ماند.كن مي

باشد  شايسته است اين كودكان با سرودهاي زيبا كه امر حرامي در آن وجود نداشته
و با جايزه هاي مناسب و جايز تشويق شوند. هرچيزي كه خداوند براي مردم حرام 
كرده در مقابل آن امر حاللي برايشان فراهم آورده كه آنان را از آن حرام بي نياز 

 رداند.گ مي

﴿: دفرماي مي تعالي اهللا            ﴾ :۲[الطالق[  

 .»دده مياز خدا بترسد خداوند براي او راه برون رفتي قرار  و هركس«

﴿ د:فرماي ميو               ﴾ :۴[الطالق[ 

 . »رداندگ ميو هركس از خدا بترسد خداوند كارش را آسان «

                                                            
ــو داود ( 5590بخــاري  ( -1 ــق اب ــورت معل ــه ص ــان  ( 4039) ب ــن حب ــار. اب ــا اختص ــي 6754) ب ــي ف ) الطبران

عليـق  . حافظ ابن حجر آن را در كتـاب تعليـق الت  20777، 5859) بيهقي در الكبري 3417( 3/282الكبير
. 5590) شـماره  10/51). فـتح البـاري (  5/17علي صحيح البخاري با سـند متصـل ذكـر نمـوده اسـت.  (     

 ).272-5/270تهذيب سنن أبوداود از ابن قيم  (
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صالح بندگانش  اهيم به آنچه دوست دارد و مي پسندد و بهخو مياز خداوند متعال 
 د توفيق دهد.باش مي

 و باهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و علي آله و صحبه و سلم
 )186-12/184( كميته ي فتوا

 ردد گ مي] حكم شعر در واقع به حكم مضمون آن بر 67[

حكم شعر در اسالم چيست؟ و آيا ترانه به همراه ذكر خدا همراه با دف چنان  س:
 د جايز است؟ اشعار جايز و نا جايز كدامند؟ شو ميما انجام كه در كشور 

، اگر شعر مشتمل بر دروغ يا شرك يا لهو يا فساد و يا تشويق به شرارت باشد ج:
و اگر مشتمل بر دعوت به خير و حكمتهاي شرعي و ياري كردن ، ممنوع و ناجايز است

م مفهوم و مضمون آن حك، حق و امثال آن باشد جايز است. خالصه اين كه حكم شعر
 اما استفاده از دف در مراسم عروسي براي زنان جايز است. ، است

 و با اهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه وسلم.
 )12/186( فتاوي اللجنة الدائمة

 حكم سيگار كشيدن و ترانه و داليل آن  ]68[

چون نص ، ن سيگار حرام نيستندند كه ترانه و كشيدكن ميبعضي از مردم ادعا  س:
 .صريحي در اين مورد در قرآن نيامده است!

خواندن ترانه و شعر حرام نيست؛ مگر آنكه مفهوم آن پوچ و ياوه باشد يا اين كه  ج:
ترانه همراه با موسيقي و يا ديگر ابزار لهو باشد كه در اين صورت به خاطر آنچه با آن 

اما ترانه خواندن به هنگام كارها و يا ، حرام است همراه است يا به خاطر مفهوم پوچش
(سردادن آواز حدي

1588F

 در راندن شترها و امثال آن حرام نيست. )1

                                                            
سرود و آوازي كه شتربانان عرب هنگام راندن شتران مي خوانند و شتر با شنيدن آن مسـت مـي شـود و     -1

 تند مي رود.  (فرهنگ فارسي عميد)
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اما در ، در مورد دود سيگار در قرآن به صراحت در قرآن و سنت چيزي نيامده است
يد. براي اين كه نما ميقرآن و سنت قواعدي كلي هست كه بر حرام بودن سيگار داللت 

زي حرام باشد شرط نيست كه به طور مشخص در قرآن و سنت به صراحت براي آن چي
و جزئياتي ، چون اسالم ديني كلي براي همه مردم تا روز قيامت است، نصي آمده باشد

و پديدار  آيند ميمردم نمي توانند همه آن را بدانند. جزئياتي كه پيش  آيند ميكه پيش 
را براي مردم بيان كرد چون در آن زمان  ها آنان همه وت ميند در زمان نزول قرآن نشو مي

ي بعدي به وجود آمده است. ها آننند. مشخص است كه سيگار در زمدا ميمردم آن را ن
بنابراين قرآن و سنت در برگيرنده ي قواعدي كلي هستند كه جزئيات در آن داخل 

 هستند كه علما نسبت به آن شناخت دارند.
 ).15، 14( اظ و مفاهيم في ميزان الشريعة صالف –شيخ ابن عثيمين 

 حكم كشيدن سيگار  ]69[

فرزندم مدتي است كه به طور پنهاني و مخفيانه سيگار مي كشد و من از اين كار  س:
او خبر دارم. جناب عالي اينجانب را براي اين كه پسرم را براي ترك سيگار كمك كنم 

 كشيدن سيگار چيست؟ چه راهنمايي مي فرمائيد؟ حكم شريعت در مورد
ابتدا وقتي سيگار پديدار شد مردم در مورد آن اختالف كردند همين طور كه هر  ج:

اما بعد از اينكه در عصر ، دشو ميبه وجود بيايد در مورد آن اختالف  چيزي وقتي تازه
حرام بودن آن آشكار و روشن ، حاضر مشخص گرديد كه سيگار كشيدن زيان آور است

 كشيدن حرام است:است پس سيگار 
اول: چون سيگار كشيدن ضايع كردن و تلف كردن پول است و از طرفي سيگار  

 زيان آور است.
 د كه خطرناك ترين آن سرطان است.باش ميدوم: دخانيات عامل بيماري هاي زيادي  

د. چون اگر فرد سيگاري به موقع شو ميسوم: سيگار كشيدن سبب بد شدن اخالق 
و ، د و دوست ندارد كسي با او حرف بزندشو ميو ناراحت  آيد مينگ سيگار نكشد به ت

 . آيد مي با هر چيز اندكي به خشم
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روزه كه ، چهارم: ممكن است براي فرد سيگاري انجام عبادتها سخت و دشوار باشد
و ديگر عبادتها مانند نماز ممكن است وقت نماز فرا برسد اما چون ، مشخص است

 د.شو ميگار نكشيده نماز خواندن برايش مشكل سيگاري دير است كه سي
د نبايد وارد مسجد شود. چون نماز ده ميپنجم: فرد سيگاري اگر دهانش بوي بد 

د. شو ميپس سيگار مانع ورود به مسجد ، ندشو ميگزاران و مالئكه از اين بو اذيت 
 بنابراين سيگار كشيدن حرام است و كسي كه خير خواه خودش است با مشاهده ي

؟! شايد مضرات ها آنچه رسد به همه ، يكي از اين مشكالت بايد از سيگار دوري كند
 ديگري هم داشته باشد كه اينك به ذهن بنده نمي رسد.

اما نصيحت ما به اين پدر اين است كه بكوشد تا حد امكان با فرزندش باشد و 
به خوبيها مشغعول پدر با پسرش همراه باشد و او را  هرگاه، همچنين او را نصيحت كند

با پدرش مأنوس شود و اوقات خود را در كنار پدر سپري كند و ، نمايد اميد است
به خصوص وقتي كه فرزند كوچك باشد و تازه سيگار كشيدن ، سيگار را فراموش نمايد

را شروع كرده و هنوز به آن معتاد نشده است. اميدواريم خداوند اين پدر را براي 
 كند.اصالح فرزندش ياري 

 )40، 1/39(، )4( كتاب الدعوة –شيخ ابن عثيمين 

 ] كف زدن از نماد جاهليت است70[

 آيا دست زدن در در مناسبتها و جشنها جايز است يا مكروه است؟ س:

و كمترين چيزي كه در مورد آن ، دست زدن در جشنها از اعمال جاهليت است ج:
اين  آيد مياز بررسي دليل به نظر  و آنچه، دباش ميمي توان گفت اين است كه مكروه 

 چون مسلمانان از تشبه به كافران نهي شده اند.، است كه حرام است

﴿ :يدگو مياهللا تعالي در توصيف كفار مكه               

    ﴾ :۳۵[األنفال[ 

 .»دباش ميسوت كشيدن و كف زدن ندعا و تضرع ايشان در كنار مسجد الحرام جز «
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چيزي ديد يا شنيد كه موجب پسند يا  هرگاهسنت براي مؤمن اين است كه 
اهللا اكبر)؛ چنان كه در احاديث ( سبحان اهللا) يا بگويد:( بگويد: شد ميناخوشايندي او 

هزيادي از پيامبرصلَّى  ه مردان در نماز ثابت است. زنان اگر همراوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
مثالً امام در نماز دچار سهو شود برايشان جايز است ، باشند و چيزي برايشان پيش بيايد

پيامبر چنان كه در احاديث صحيح از ، اما مردان امام را با سبحان اهللا متوجه، دست بزنند
ه صلَّى (ثابت استوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

1589F

د كه دست زدن شو يم. با اين توضيح معلوم )1
 و از هر روي اين نهي شده است.، مردان تشبه به كفار و زنان است

 )67( فتاوي معاصرة ص –ابن باز 

 ] حكم آويزان كردن زنگوله براي حيوانات 71[

و از اين زنگ به منظور متوجه ساختن ، دشو ميبراي گوسفندان زنگوله گذاشته  س:
د. مهم اين است كه اين ده ميدان راه بروند صدا ود. اگر گوسفنش ميگوسفندان استفاده 

.. حكم شريعت در مورد آويختن اين زنگوله .رد كه نرونددا ميزنگ گوسفندان را نگاه 
 چيست؟، اشدب ميها به گردن گوسفندان كه با چوپان همراه هستند و مشغول چرا 

برده در حديث از زنگي كه براي لذت بردن از صداي آن و سرحالي به كار  ج:

هد نهي شده است. پيامبر صلَّى شو مي بُ «د: فرماي وسلَّم ميعلَيه وآله  اللـَّ حَ الَ تَصْ

ـ سٌ الْ رَ ا جَ ةً فِيهَ قَ فْ ةُ رِ ئِكَ الَ  )1590F2(»مَ

 »ند.شو ميمالئكه با گروهي كه زنگ به همراه دارند همراه ن«
نظر من اشكالي ندارد؛ به ، اما اگر هدف اين باشد كه چهار پايان به دنبال او بروند

چون اين كار براي جمع كردن چهار پايان و مرتبط كردنشان با چوپان و متفرق 
و اگر به اين كار نيازي نباشد و چيزي ديگر ، اين مصلحت بزرگي است، نشدنشان است

 بيابد كه جاي زنگ قرار دهد و با آن حيوانات به دنبال صداي چوپان بروند بهتر است.

                                                            
 )422) و مسلم  (1204، 1203بخاري  ( -1
 ) وديگران2554) و ابوداود  (2113مسلم  ( -2
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 .لي محمد و آله و صحبه و سلمو صلي اهللا ع
 فتوا با امضاي شيخ ابن عثيمين.

 ] بازي با ورق و شطرنج 72[

 حكم ورق بازي و شطرنج چيست؟ س:

چنان كه اساتيد ما ، علما تصريح كرده اند كه بازي با اين دو چيز حرام است ج:
و ، رنددا يمند و از ذكر خدا باز آور ميچون اين دو كار غفلت زياد به بار ، گفته اند

در اكثر موارد بازي به صورت شرط ، ندشو ميسبب دشمني و تنفّر بين بازي كنندگان 
بندي است و شرط بندي حرام است؛ مگر در آنچه شريعت به آن تصريح كرده و آن سه 

لُ و اخلُفُّ و احلَافِر«چيز است:   »تير اندازي و اسب سواري و شتر سواري.« )1591F1(»النَّصْ

شطرنج بازان و ورق بازان تأمل و فكر كند برايش روشن خواهد  هركس در احوال 
شد كه اين افراد اوقات زيادي را در غير از طاعت الهي و بي فايده گذرانده اند. و اينكه 

د و هوش را قوت كن ميذهن را باز ، يند: شطرنج و بازي با ورقگو ميبعضي از مردم 
اينهاست؛ بلكه ذهن و هوش را و واقعيت برخالف ادعاي ، مي بخشد درست نيست

يد. طوري كه اگر فرد نما ميتنبل نموده و ذكاوت ذهن را فقط محدود اين كار ها 
بنابراين تنبل كردن ، فكرش را در جايي ديگر كار گيرد آن هوشياري را نخواهد داشت

ذهن و منحصر كردن آن به يك نوع هوشياري و تيز هوشي چيزي است كه فرد بايد از 
 كند. آن دوري

 )4/437( فتاوي اسالمية –شيخ ابن عثيمين 

 ] حكم بازي با شطرنج در غير اوقات نماز73[

 آيا با شرايط ذيل بازي با شطرنج جايز است: س:
به هنگام بازي كلمات ، بلكه بعضي وقتها بازي كند، هميشه به طور مستمر بازي نكند

 اوقات نمازِ فرض را ضايع نكند.، زشت بر زبان نياورد
                                                            

 )4690) و ابن حبان  (3585،3586) و نسائي  (1700) و ترمذي  (2574) و ابوداود  (474/ 2احمد  ( -1
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 قول راجح اين است كه بازي شطرنج حرام است: ج:
ي كوچكي خالي نيست و معلوم است كه ها مجسمهاول: اغلب بازي شطرنج از 

هصلَّى چون پيامبر، همراه داشتن عكس حرام است  الَ «د: فرماي ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

لُ  خُ ـتَدْ ةٌ الْ ورَ يْتًا فِيهِ صُ ةُ بَ ئِكَ الَ   )1592F1(»مَ

 » ندشو ميمالئكه در خانه اي كه در آن عكس باشد وارد ن«
چون اهللا ، را از ذكر خدا غافل مي كند كه حرام است انساندوم: اغلب بازي شطرنج 

تعالي در بيان حكمت حرام بودن شراب و قمار و بتها و تيرهاي بخت آزمايي مي 

﴿ فرمايد:                         

                   ﴾ :۹۱[املائدة[  

اهد درباره شراب و قمار در ميان شما دشمنانگي و نفرت ايجاد كند و خو ميشيطان «
 .»پس آيا باز مي آئيد، د و نماز بازداردشما را از ذكر خداون

ند و جر و بحث شو ميند از همديگر متنفر كن مياغلب كساني كه اين بازي را 
يند. كلماتي كه شايسته نيست مسلمان به گو ميند و كلمات زشتي به يكديگر كن مي

برادرش بگويد. بازي شطرنج زيركي و ذكاوت و تيزهوشي ذهن را منحصر به همين 
چنان كه فرد مورد  -رددگ ميد كه معموالً در موارد ديگر باعث كندي آن كن ميمورد 

كه  يد: افراديگو مياو  -اين را به من گفته است ، اعتمادي كه در اين مورد تجربه دارد
در كارهاي ديگر كه نياز به  آيند ميبازي شطرنج مي كنند وقتي كه از بازي بيرون  دائماً

، آيند مياز كند ذهن ترين و كودن ترين افراد به شمار  ،هوشياري و تيزهوشي است
 بازي شطرنج حرام است.، بنابراين امور

اين در صورتي است كه بازي شطرنج از آنچه سؤال كننده گفته سالم باشد و قمار 
پس ، رد بايد مبلغي بپردازدخو ميو قمار اين است كه فردي كه شكست ، در آن نباشد

                                                            
 )2106) و مسلم  (3226بخاري  ( -1
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اشد كه سؤال كننده برشمرده و يا قماري در آن باشد پليدتر و اگر با مواردي همراه ب
 بدتر است. 

 )18( اسئلة مهمة ص -شيخ ابن عثيمين 

 ] حكم فوتبال روميزي 74[

حكم اين بازي كه در بازارها به وجود آمده و كودكان و نوجوانان اين بازي را  س:
باليست ها قرار دارد و ند چيست؟ در اين بازي ميزي هست كه در آن مجسمه فوتكن مي

هر كس شكست بخورد ، دشو ميد كه با دست زده شو ميدر آن توپ كوچكي گذاشته 
آيا ، و كسي كه پيروز شده چيزي نمي پردازد، پول بازي را بايد به صاحب ميز بپردازد

 اين بازي و امثال آن در شريعت اسالمي جايز است؟
يي در ميزي ها مجسمهه ايد و در آن اگر اين بازي به گونه اي است كه شما گفت ج:

د قرار دارد و بايد كسي كه شكست خورده پول بازي را به صاحب شو ميكه بر آن بازي 
 ميز بدهد. اين بازي حرام است به چند دليل:

اول: مشغول شدن به اين بازي كار بيهوده اي است كه بازيگر اوقات فراغت خود را 
و ممكن است ، دكن ميخود را ضايع  صالح دين و دنياييد و بسياري از منما ميبا آن پر 

اين بازي براي او عادتي بشود و وسيله اي بشود به امور بدتري از نوع قمار. و هر 
 چيزي كه اين طور باشد امري باطل و بيهوده است و از نظر شرعي حرام است. 

به دليل و عكسها و نگهداري آن از گناهان كبيره است؛  ها مجسمهدوم: ساختن 
هاحاديث صحيحي كه از جانب اهللا تعالي و پيامبرش صلَّى  كساني را وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

 كه اين كار را انجام دهند به دوزخ تهديد كرده اند.
چون اين ، د اين حرام استده ميرد و پول بازي را خو ميسوم: كسي كه شكست 

و اجاره دادن بازي و ، آن در امور بيهوده است اسراف و ضايع كردن پول با خرج كردن
پس اين از گناهان كبيره و از قمار است كه حرام ، بازي عقد باطلي است يا همان ابزار

 د.باش مي
 .و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه وسلم
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 )2/333( فتاوي اسالمية –اللجنة الدائمة 

 حكم بازي أونو ]75[

از كساني هستم كه نماز را سروقت و با جماعت  –دگار به خواست پرور –من  س:
 ند كهكن مياما بعضي از خويشاوندان و دوستانم هستند كه با ورقي بازي ، انندخو مي

 اين بازي شبيه بازيي است كه باصره نام دارد و همچنين بازي، دشو ميأونو) ناميده (
ولي وقتي اذان را مي ، مكن ميازي ب ها آنند. بنده اغلب اوقات با ده ميرا انجام  )ضومنه(

آيا من به سبب بازي گناهكار ، شنويم براي خواندن نماز با جماعت به مسجد مي رويم
 حكم اين بازي چيست؟ ، مشو مي

را به خود  انسانچون از ذكر خدا و از نماز ، اين بازي از بازيهاي حرام است ج:
 امد.و اغلب به دشمني و تنفّر مي انج، يدنما ميمشغول 

 .و باهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم
 )15/238( –فتاوي اللجنة الدائمة 

 مونوبولي)( ] بيانيه ي انجمن دائمي افتا در مورد بازي76[

 احلمد هللا وحده و الصالة و السالم عيل من ال نبي بعده وبعد:  س:

اي اطالع يافت كه از سوي مدير كل اداره كميته دائم پژوهشهاي علمي و افتا از نامه 
 توجيه و ارشاد به رياست هيأت امر به معروف و نهي از منكر به شماره، آگاهي

، )3411( )هـ به مفتي كل ارسال گرديد و به شماره16/7/1414( تاريخ، س)1209/9(
و مفتي ، ) از مديريت كل به هيأت علماي عالي رتبه محول گرديد22/7/1414( تاريخ

اظهارات  براساسمونوبولي) شده و اين بازي ( كل خواستار بررسي در مورد بازي
 آگاهان بدينصورت است: 

سانتيمتر كه به مربع هاي كوچكي تقسيم  50×50اين بازي عبارت است از برگه اي 
هر مربعي اسم مشخصي دارد و قيمت معيني دارد. اين مربع ها عبارتند از ، شده است

ا ايستگاههاي راه آهن و در اصل در بازي خريدن زمين ها يا قطعه هاي زمين ي
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تعداد ، ند بايد تصويري بپردازندكن ميايستگاهها كه بقيه بازيگران وقتي از آن عبور 
فردي ديگر هست كه به عنوان مسئول بانك است كه در آغاز ، نفر است 6تا  2بازيگران 

 سپس بازي از مكعبهاي كوچكي، يدنما ميبازي به هر بازيكني مبلغ مشخصي هديه 
 د.شو مينردگلها) آغاز (

طوري كه هر بازيگر اين مهره را مي اندازد تا به و سيله آن شماره اي بدست بياورد  
د كه با اين مكعبها به دست آورده شو ميكه به وسيله آن از نقطه آغاز به محلي منتقل 

 ...و بازيگر بين خريدن يا گذشتن از آن مختار است، است
و همين طور ديگر بازيكنها و بازيگرها شكلهايي كه نماد هتلها هستند از بانك مي  

زارد تا قيمت اجاره آن باال برود. بازيگر مي گ ميخرد و آن را در زميني كه آن را خريده 
و همچنين بعضي از منطقه ، تواند با رهن دادن امالك خود به بانك از بانك قرض بگيرد

مبلغ مشخص از بانك ( بهره) كه با كارتهايي كه بر آن نوشته شده( قهها عبارتند از منط
 مشخص شده اند.  )مبلغ معيني به بانك بده( بگير)

 كميته افتا بعد از بررسي اينگونه پاسخ داد: ج:
و اگر به پول نباشد باز هم ، اين بازي حرام است؛ چون قمار است اگر به پول باشد

بيهوده و باطل است و از ذكر اهللا تعالي و نماز باز  حرام است. چون رقابت در كاري
چنان كه اهللا تعالي در سوره مائده ، يدنما ميبين بازيكنان دشمني و نفرت ايجاد ، رددا مي

﴿ د:فرماي مي                        

                             

                               

 ﴾ :۹۱ – ۹۰[املائدة[  

اي مؤمنان شراب قمار و بتها و تيرهاي بخت آزمايي پليدند و از عمل شيطان «
اهد ميان شما در خو مياز آن پرهيز كنيد تا رستگار شويد. بيگمان شيطان ، ندباش مي
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پس آيا باز ، رددا ميشراب و قمار دشمني و نفرت ايجاد كند و از ذكر خدا و از نماز باز 
 .»مي آييد

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه وسلم ، و باهللا التوفيق
 ) 224-15/222( فتاوي اللجنة

 ] بعضي از ورزش هاي جايز در اسالم 77[

 بازيهاي جايز در اسالم كدام هستند؟  س:

مسابقه اسب سواري و شتر سواري و تير اندازي و نيز پرتاب نيزه جايز است؛  ج:

﴿ د:فرماي ميود. اهللا تعالي ش ميبراي جهاد در راه خدا تمرين  زيرا با اين كارها   

                              ﴾

 ]۶۰[األنفال: 
از اسبهاي مادي و معنوي) و ( براي مبارزه با آنان تا آنجا كه مي توانيد نيروي«

 .»تا بدان دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد، ورزيده آماده سازيد

هرسول اهللا صلَّى  فٍّ « :دفرماي وسلَّم ميعلَيه وآله  اللـَّ لٍ أَوْ خُ بَقَ إِالَّ يفِ ثالث: نَصْ الَ سَ

افِرٍ    )1593F1(»أَوْ حَ

 » ب سواري.و اس شتر سواري، مسابقه نيست مگر در سه چيز: تير اندازي«
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه وسلم  –و باهللا التوفيق 

          )230/ 15( ...فتاوي اللجنة

 ] حكم بازي بوكيمون 78[

 .. وبعد: .و صيل اهللا وسلم عيل حممد و آله و صحبه، احلمد هللا وحده

                                                            
)  و 3586، 3585و نسـائي  ( » حديث حسن«ل:) و قا1700) و ترمذي (2574) و ابوداود  (2/474احمد  ( -1

) بـا  424) از تمـام رازي  ( 627( 1/256آمده،» الفوائد«) .  كلمه ي  (ثالث) در كتاب 4690ابن حبان  (
 تحقيق: حمدي السلفي.
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مون به ما ارسال تحقيق مفصلي در مورد بازي بوكي، يكي از افراد غيور و با احساس
داشته است. بعد از خواندن نامه و اطالع يافتن از محتواي آن براي ما روشن گرديد كه 
اين بازي كه نويسنده آن را توضيح داده و نمونه هايي از موارد آن را بيان كرده از آالت 

و از نوع قمار است كه خداوند آن را حرام نموده و در ، لهو و لعب به شمار مي رود
كاري بيهوده و ، ار شراب ذكر كرده است؛ پس اگر فقط به منظور سرگرمي انجام شودكن

 اشد.ب ميباطل است كه حرام 
 يضدر حديث از بريده ره هعنْه روايت است كه پيامبر صلَّى  اللـَّ وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

بَغَ « فرمود: صَ أَنَّامَ فَكَ ريِ دَشِ عِبَ بِالنَّرْ نْ لَ هِ  مَ مِ دَ يرٍ وَ نْزِ ْمِ خِ هُ يفِ حلَ دَ   )1594F1(»يَ

 هر كس با نرد بازي كند گويا دستش را در خون و گوشت خوك فرو برده است. «
 يضاز ابي موسي ره هصلَّى عنْه روايت است كه گفت رسول اهللا  اللـَّ علَيه وآله  اللـَّ

 لَّمسدْ «فرمود: و قَ دِ فَ عِبَ بِالنَّرْ نْ لَ ىصَ  مَ ـهَ عَ هُ  اللَّ ولَ سُ رَ   )1595F2(»وَ

 »بازي كند از فرمان خدا و پيغمبر سرپيچي كرده است.، كسي كه با نرد«
 يضمالك و احمد و ابوداود روايت كرده اند. احمد از ابي عبد الرحمن خطمي ر

ه هصلَّى عنْه از پيامبر  اللـَّ بُ «فرمود: د كه كن ميروايت وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ لْعَ ي يَ ذِ ثَلُ الَّ مَ

أُ بِ  ضَّ تَوَ ي يَ ذِ ثَلُ الَّ يلِّ مَ يُصَ ومُ فَ قُ مَّ يَ دِ ثُ ـبِالنَّرْ مِ الْ دَ يْحِ وَ ـقَ يلِّ الْ يُصَ ومُ فَ قُ مَّ يَ يرِ ثُ نْزِ  )1596F3(»خِ

اند؛ مانند كسي خو ميد و نماز شو ميد و سپس بلند كن ميبازي ، مثال كسي كه با نرد«
د و نماز شو ميسپس بلند ، يردگ ميخون خوك وضو  است كه با خون چرك و

 »اندخو مي

                                                            
 )2260مسلم  ( -1
حبـان    ) و ابـن 3762) و ابن ماجه  (4938) و ابوداود  (400، 397، 4/394) و احمد  (1786موطا مالك  ( -2

 )و حاكم آن را صحيح قرار داده و ذهبي او را تائيد كرده است .60( 1/50) و حاكم5872(

ــن ): «8/113»  (مجمــع الزوائــد«). قــال الهيثمــي فــي20742) و بيهقــي  (5/370احمــد  ( -3 و فيــه موســي ب
 ».عبدالرحمن الخطمي و لم أعرفه، و بقيه  رجال أحمد رجال الصحيح
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هر چيزي كه «واژه نرد كه در روايت آمده نوعي بازي است. عطا و مجاهد گفته اند: 
، ميسر است. حتي بازي كودكان با گردو، قمار باشد و در آن برد و باخت صورت گيرد

 يند.نما مي و درعبارتي آمده: حتي گردو و تخم مرغي كه كودكان بازي

(اين روايت را ابن كثير در تفسير اين آيه ذكر نموده
1597F

﴿ د:فرماي ميكه اهللا تعالي  )1    

                         

           ﴾ :۹۰[املائدة[ 

بيگمان شراب و قمار و بت ها و تير هاي بخت آزمايي پليد و از عمل شيطان «
 .»هستند از آن پرهيز كنيد تا رستگار شويد

ند قمار است. بازي فقط آور مياز آنجا كه بچه ها از اين بازي از يكديگر پول در 
، دا گمراه مي سازدجهت سرگرمي مانند سخن بيهوده و باطلي است كه از راه خ

همچنين بر عقلها و اديان و عقايد تأثير دارد؛ پس بنابراين بايد اين كارتها سوزانده 
چون بر فرزندان مسلمين ، تاجران ملزم شوند كه آن را وارد نكنند و نفروشند، شوند

 زارد. گ ميتأثير منفي 
 .و صلي اهللا وسلم علي محمد و آله و صحبه وسلم

 هـ امضا كرده است. 1/12/1421شيخ ابن عثيمين تاريخ فتوا با امضاي  –

 ] بيانيه كميته دايم افتا در مورد فيلم ها و بازي هاي بوكيمون 79[

 .. و بعد: .و الصالة و السالم عيل من ال نبي بعده، ) احلمد هللا وحده1(

پرسشهاي زيادي به كميته دايم پژوهشهاي علمي و افتا ارائه شده كه در مديريت كل 
ياد داشت ش ( هيأت علماي عالي رتبه ضبط و ياد داشت گرديده اند. از آن جمله

هـ و غيره كه 17/11/1421تاريخ  7246هـ و ياد داشت شماره 11/1421در تاريخ  7180
متن يكي از اين ياد داشتها اين گونه است: اخيراً در بين دانش آموزان مدارس نوعي 

                                                            
 )2/92در تفسير ش  ( -1
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رد كه ذهن بسياري از فرزندان و دانش آموزان ما را بازي رواج يافته كه بوكيمون نام دا
به خود مشغول ساخته است و آنان شيفته ي اين بازي شده و همواره بدان مشغولند و 

تا  10ند. كارتهايي كه از كن ميپولهاي خودرا براي خريدن كارتهاي اين بازي صرف 
يال قيمت دارند. ر 300تا  200ريال قيمت دارند؛ بلكه بعضي از اين كارت ها  600

بازيهاي  دانش آموزان بيشتر اوقات خود را در دنبال كردن تحوالت اين بازي و به دنبال
 ند. كن ميسپري ، تازه آن در هر جايي

بنابراين بازارها ، از آن جا كه اين بازي به شدت رواج يافته و خيلي مورد توجه است
هاي آن در نظر گرفته شده  ي مخصوصي براي خريد و فروش و تبادل كارتها آنو مك

د كه دانش آموزان شو مياست. تا جايي كه مسابقه هايي براي اين كارتها تدارك ديده 
يند. بدتر از آن اين كه تعداد نما ميبراي بدست آوردن كارتهاي بيشتر با يكديگر رقابت 

در اين ند و فرزندانشان را كن ميزيادي از پدران و مادران تحوالت اين بازي را دنبال 
يند؛ بلكه اين كارتها را وسيله اي براي تشويق و تنبيه نما ميراستا حمايت و كمك 

فرزندانشان قرار داده اند. چون بر اين باورند كه اين بازي تأثير عجيبي بر فرزندانشان 
 دارد.
براي روشن كردن ماهيت اين بازي و توضيح خطر هاي پنهان آن از قبيل خطر هاي  

تي و رفتاري آن كه گروه مشخصي از فزندان ما را به طور مستقيم هدف عقيدتي و تربي
قرار داده اند. دوست دارم در اين گزارش مختصر خالصه اي از اين بازي را با انگشت 

ارائه كنم؛ و مي كوشم ، گذاشتن بر خطرات عقيدتيِ فاجعه بار آن و آثار منفي تربيتي آن
اهند كه دانش خو ميزان ما عنايت دارند و كه براي افرادي كه به تربيت دانش آمو

نتيجه اي را كه در خالل بررسي اين بازي بدان ، آموزاني با عقيده ي سالم تربيت شوند
 دست يافته ام به آنان گزارش كنم.

 بوكي چيست؟

 پيدايش آن:
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بازي بوكي يا بوكيمون از خاور دور و به طور مشخص از ژاپن و ارد سرزمين ما 
ردد. وقتي كه مردي ژاپني به نام گ ميپيدايش اين بازي به دهه نود بر زمان شده است.

، در عالم خيال، ساتوشي تاجيري كه گونه هاي مختلف حشرات را جمع آوري مي كرد
چنين فكر مي كرد كه روزي حشرات و حيواناتي با شكلهاي عجيب و غريبي از فضا 

يد. اين نما ميوري آن شروع به جمع آ انسانبه جنگ جهان خواهند آمد و سپس 
در هر ، حشرات و حيوانات وحشي قابل تحول و پيشرفت به سوي آينده اي بهتر هستند

حيواني كه يك سر دارد متحول ، د. به عنوان مثالكن ميمرحله اي شكل حيوانات تغيير 
داراي دستها و ، د و يا در مرحله اي از مراحل تحولشو ميد و داراي سه سر شو مي

 ند. شو ميپاهايي 
) چيز NINTENDOننتندو ( اين فكر و انديشه براي شركت ژاپني بزرگي به نام

جالبي بود. اين شركت انديشه ي مذكور را مورد بررسي قرار داد و امكانات بسيار 
زيادي براي آن فراهم كرد و شمار زيادي از نقشه كشان و نقاشان را انتخاب كرد تا 

تا جايي كه ، را زير نظر قرارداد ها آنند و به شدت كار نمونه هاي اين بازي را نقاشي كن
ند منع و جلوگيري شد مياز ورود روزنامه نگاران به جاهايي كه اين تصويرها كشيده 

است گزارشي از تهيه خو ميچنان كه يكي از شبكه هاي تلويزيوني آمريكا كه ( .نمود مي
و داده نشد.) اما ديري نگذشت كه اجازه تهيه گزارش به ا، اين تصاوير گزارشي تهيه كند

اين بازي چون آتش در خرمن همه ي گوشه هاي جهان را فرا گرفت و شركت مذكور 
كه توليد كننده ي كارتهاي آن بود به سودهاي كالن خيالي دست يافت كه به ميلياردها 
دالر مي رسيد. نمايندگيهاي زيادي در پايتخت كشورهاي جهان براي آن تأسيس شد. 

تبليغات آن مجالت و روزنامه ها و كاستهايي براي پخش آن تدارك ديده شد.  براي
تلويزيونهاي زيادي برنامه هاي اين بازي را پخش مي كردند و سايتهاي زيادي در 

 اينترنت براي آن گشوده شد. 

 روش بازي بوكيمون:
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و توليد كنندگان بوكيمون قواعد و ضوابط مشخصي براي اين بازي وضع كرده اند 
در اين قواعد شيوه استمراري را رعايت كرده اند. اصول اين بازي به گونه اي طراحي 

، ودش ميشده است كه تمام مراحل آن با يكديگر مرتبط هستند. فردي كه وارد اين بازي 
به دنبال كارت تازه اي  د. طوري كه بازيگر هموارهكن ميناخواسته مراحل آن را دنبال 

دامه دارد. اين چند شيوه و صورت دارد از آن جمله يكي است و به همين صورت ا
ند و ميز مخصوصي دارد و شو ميپيچيده است كه در آن گلها و مدالها به كار گرفته 

براي فراگرفتن مهارت آن به وقت زيادي نياز است. كه خالصه اش اين است كه كارت 
ي داراي رموز و اشاره و كارت قو، آيد ميقوي بر كارتي كه از آن ضعيف تر است فايق 
 د. بر ميها و شماره هاي مشخصي كه قيمت آن را باال 

 ممنوعيت هاي شرعي در اين بازي:
 قمار   -1

چون دو نفر با تعدادي از كارتهايي كه قيمتهاي مختلفي دارند ، اين بازي قمار است
كسي كه كارتهايش قويتر است كارتهاي فرد ديگري را كه ضعيف تر ، ندكن ميرقابت 

د بخواهد كه كارت از ده ميرد. اگر فردي كه كارت از دست دا مياست براي خود بر 
و طرف مقابل ممكن است قيمت ، دست ندهد بايد به جاي كارت قيمت آن را بپردازد

را باال ببرد. اين يكي از صورتهاي قمار زمان جاهليت است؛ كه در آن فرد با طرف 
مال و حتي خانواده اش  شد ميو هر كدام پيروز ، مقابل بر خانواده و مالش قمار مي كرد

﴿ و اين تفسير در گفته اهللا تعالي بيان شده كه فرموده است:، دبر ميرا با اين قمار     
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بيگمان شراب و قمار و بت ها و تير هاي بخت آزمايي پليد و از عمل شيطان «
 .»هستند از آن پرهيز كنيد تا رستگار شويد
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اين همان قماري است كه دانش آموزان در مدارس با اين بازي كه ارزش پولي دارند 
و كسي كه بازنده است ، رددا ميا كه داراي ارزش پولي هستند در بر و برنده ي كارتها ر

 اگر بخواهد كارتهايش را نگه دارد بايد قيمت آن را بپردازد تا در دست او باقي بمانند.

شايد مهمترين چيزي كه . دكن مياين بازي فرضيه ي تحول و پيشرفت را مطرح   -2
بداند اين است كه تئوري و فرضيه ي اين بازي را زشت و ناپسند  انساند شو ميباعث 

د؛ اين تئوري كن ميد مطرح دا ميتكامل و تحولي كه آقاي داروين نداي آن را سر 
و ، يد مخلوقات از شكلي به شكلي ديگر متحول شده تا اينكه به تكامل رسيده اندگو مي

شده و بعد موجودهاي زنده اي بوده اند كه تغيير يافته اند و تا اينكه ميمون  انساناصل 
 . تبديل شده اند انساناز آن به 

د؛ شو ميعجيب اين است كه كلمه تحول و تكامل خيلي زياد بر زبان كودكان آورده  
يند اين حيوان موجود در كارت گو ميطوري كه شما از دانش آموزان مي شنويد كه 
حول و دانش آموز با شيفتگي زيادي ت، متحول شده و به اشكال مختلف در آمده است

 ند.كن ميآن را دنبال 

هر : ي منحرف هستندها آناين كارتها داراي اشاره ها و شعارهاي اديان و سازم  -3
كسي در يكي از اين كارتها دقت كند از شعارها و عكس هايي كه مفاهيم بسيار 

ند كه كن مياين رموز و شعار ها ثابت . دشو ميخطرناكي دارند حيرت زده و ناراحت 
دف سرگرمي و تفريح چنان كه توليد كنندگان و رواج دهندگان آن ادعا اين بازي به ه

يي قرار ها آنند تأسيس نشده است؛ بلكه پشت سر آن دست هاي پنهان و سازمكن مي
بسياري از اين اشاره ، دارند كه با دقت تمام براي نشر و گسترش افكار منحرف خويش

 .دها و شعارهاي موجود در اين بازي را وضع كرده ان
و اين اشاره ها ، يندنما ميافكاري كه بيشتر حركتهاي انحرافي جهان از آن استفاده 

اهند در آن مانور دهند و افراد موجود در آن خو ميميدان وسيعي است براي كساني كه 
ند تا در اذهان كن ميچون اين رموز و اشارات را به دلخواه خود تفسير ، را گمراه كنند

كنندگان از آن به آن دل ببندند. در اينجا برخي از اهميتي كه اين  جاي بگيرد و استفاده
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 ها آن، مكن ميند را بيان ده ميي منحرف به اين رموز و تصاوير و شعارها ها آنسازم

 يند: گو مي
راز در سخن و عكس و نوشتن است؛ و نوشتن شعارها هستند كه به صورت جزئي (

 ن شعارها عبارتند از: از جمله اي )و شيوه اي خاص پخش شده اند
ستاره شش گوش: چون كمتر كارتي را مي يابي كه از اين ستاره خالي باشد كه  -1

و از طرفي شعار و رمز ، ارتباط اين ستاره با صهيونيزم جهاني براي همگان آشكار است
 مقدس اسرائيل است. همان طور كه رمز اول سازمان فراماسونري در جهان است.

 صليب: -ب
و صليب شعار مقدس ، ين بازي صليبهاي زيادي با اشكال متفاوتي وجود دارددر ا 

 نصارا است.

 مثلث ها و زاويه ها: -ج
ي منحرف ها آناينها رموز و اشاراتي است كه مفاهيم مهمي نزد بسياري از سازم

 فراماسونري دارند.

 اشاره ها و نمادهايي از عقيده شنتوي: -د
و اساس آن بر چند خدايي است؛ بنابراين خورشيد  شنتوي عقيده ساكنان ژاپن است

. آيند ميمقدس اند و به عنوان خدا به شمار  ها آنو زمين و بسياري از حيوانات براي 
 اين بازي عكسهاي زيادي از اين نوع را دربر دارد. 

 بوكيمون) پرسيده اند: ( سؤال كنندگان در مورد حكم اين بازي
از آن جمله برخي عبارتند از: ، ي شرعي را دربر دارداين بازي شماري از ممنوعيتها

كه اهللا تعالي با نص ، و ديگري قمار، شرك ورزيدن به اهللا تعالي با اعتقاد به چند خدايي

﴿ د:فرماي ميقرآن آن را حرام كرده و همراه شراب و بتها قرار داده است چنان كه     
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                       ﴾:۹۰[املائدة–

۹۱[ 
قمار و بتها و تيرهاي بخت آزمايي پليدند و از عمل شيطان ، اي مؤمنان! شراب«

اهد ميان شما در خو ميو از آن پرهيز كنيد تا رستگار شويد. بيگمان شيطان ، ندباش مي
پس آيا باز ، رددا مياد كند و از ذكر خدا و از نماز باز شراب و قمار دشمني و نفرت ايج

 »مي آييد؟!
از آن جمله يكي ترويج شعارهاي كفر و تبليغات براي آن و نشر عكسهاي حرام و 

كميته دايم پژوهشهاي علمي «خوردن مال باطل است. به خاطر اين ممنوعيتها و غيره كه 
چون قمار ، نددا ميرا حرام  آيد ميبه دست اين بازي و پولهايي كه از اين بازي » و افتا

را به انجام كاري  انسانچون وسيله اي است كه ، است. خريد و فروش آن حرام است
همي كشاند كه اهللا تعلي و پيامبرش صلَّى  آن را حرام كرده اند. كميته  وسلَّمعلَيه وآله  اللـَّ

يد كه از آن دوري نمايند و نما ميتوصيه همه مسلمين را » دايم پژوهشهاي علمي و افتا
تا دين و عقيده و اخالقشان مصون و محفوظ ، فرزندانشان را از اين بازي منع كنند

 و باهللا التوفيق. ...بماند
 هـ  3/12/1421)و تاريخ 21758( فتاوي اللجنة الدائمة ش

 ] حكم جايزه هاي ورزشي80[

براي بازي در ورزشهاي مختلف آماده در اين روزها بسياري از جوانان خود را  س:
جذب اين ، از طريق فراخوان باشگاههاي ورزشي و يا با مصاحبه كردن ها آنند. كن مي

نيد يك دا ميد. چنان كه كن ميا مقدار معيني پول مشاركت ب ميوند. هر تيش ميورزشها 
مي خرد و جام و جايزه ها را ، دده ميتيم پولي نمي پردازد. تيمي كه بازي را سامان 
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جام را از آن ، ند. تيم برندهكن ميديگر تيم ها براي به دست آوردن اين جايزه ها بازي 
 وند. لطفاً راهنمايي كنيد.ش ميد و ديگر جوايز به ترتيب تقسيم كن ميخود 

مثل اين كه فردي جايزه ، اگر جايزه را كسي بدهد كه در مسابقه مشاركت ندارد ج:
ابقه دهندگان و از اين تيم نباشد؛ اين بازي قمار به حساب را بدهد كه از زمره ي مس

د. اما اگر جايزه از طرف دو تيم مسابقه دهنده باشد. مثل اين كه هر تيمي مبلغي آي مين
د. اين در حكم كن ميپول بدهد و هر يكي از دو تيم كه برنده شود جايزه را از آن خود 

 رمايد:ف ميقمار است. زيرا اهللا تعالي 

﴿                         

             ﴾ :۹۰[املائدة[ 

قمار و بتها و تيرهاي بخت آزمايي پليدند و از عمل شيطان ، اي مؤمنان! شراب«
 .»و از آن پرهيز كنيد تا رستگار شويد، ندباش مي

همچنين اگر سه تيم باشند و دو تيم پول بدهد و تيم سوم پول ندهد و جايزه را تيم 

ه پيامبر صلَّىنيز حرام است. چرا كه ، برنده بگيرد الَ « رمايد:ف ميوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

فٍّ  لٍ أَوْ خُ بَقَ إِالَّ يفِ نَصْ افِرٍ  سَ   )1598F1(»أَوْ حَ

 »و اسب سواري. شتر سواري، مسابقه نيست مگر در: تير اندازي«
ه پيامبر صلَّى توضيح داده كه تعيين پاداش فقط در مسابقه به اين وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

 اين امور با جهاد مرتبط هستند. زيرا، سه چيز جايز است
 ).433، 4/434( فتاوي اسالميه -شيخ ابن عثيمين

 ] حكم شريك شدن در دوره ورزش پپسي كوال81[

                                                            
)  و 3586، 3585و نسـائي  ( » حديث حسن«) و قال:1700) و ترمذي (2574) و ابوداود  (2/474احمد  ( -1

) بـا  424) از تمـام رازي  ( 627( 1/256آمده،» الفوائد«) .  كلمه ي  (ثالث) در كتاب 4690ابن حبان  (
 تحقيق: حمدي السلفي.
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آكادمي يوفا (، اهد مسابقه فوتبال بگذاردخو ميشركت پپسي كوال اعالم كرده كه  س:
د شو ميبراي نوباوگان) و اين مسابقه ها براي جوانان سيزده سال تا شانزده سال برگزار 

و اين دوره مسابقات زير نظر انگليسي ، يعني براي دانش آموزان دوره ابتدايي و متوسطه
اهد كه در آن مشاركت نمايند تا بعد از برگزاري خو ميو از همه ، دشو ميها برگزار 

انتخاب كند. نظريه جناب عالي چيست؟ آيا كسي  ها آنآزمون مجموعه اي را از ميان 
 بريتانيا سفر كند؟ به ها آنمي تواند فرزندش را به پيوستن به اينها تشويق نمايد تا همراه 

احلمد هللا رب العاملني و صيل اهللا عيل نبينا حممد و آله و اصحابه و من تبعهم بإحسان إلی 

 يوم الدين.

اين خبر را شنيده ام و خوانده ام كه در آن آمده است كه اينها از ميان نوباوگان سه  
و ، هارده سالو گروهي حدوداً چ، ند: گروهي تا دوازده سالكن ميگروه را انتخاب 

كسي را انتخاب كنند كه صالحيت شركت  ها آنگروهي تا حد شانزده سال؛ تا از ميان 
 د.شو ميدر اين آكادمي را دارد كه تمرينات آن در بريتانيا انجام 

م كسي به فرزند جگر گوشه اش اجازه بدهد كه در اين سن به كن ميبنده فكر ن
كفر سفر كند؛ چون چنين سفري براي دين و بريتانيا و يا كشوري ديگر از كشور هاي 

اخالق و عبادت فرزند بسيار خطرناك است. براي افراد حرام است كه به اين شركت 
اجازه دهند كه اين نوباوگان را به بريتانيا يا به يكي از دولت هاي كفر به مسافرت ببرد؛ 

 د.شو ميسؤال  اه آند و روز قيامت از باش ميمسئول خانواده و فرزندش  انسانزيرا 

﴿ د:فرماي مياهللا تعالي                     

   ﴾٦رمي: [التح[  

و  ها انساناي مومنان خود و خانواده هايتان را از آتشي نجات دهيد كه هيزم آن «
 .»سنگها هستند
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هر صلَّى پيامب ئُولٌ «د: فرماي وسلَّم ميعلَيه وآله  اللـَّ سْ وَ مَ هُ يْتِهِ وَ لِ بَ ىلَ أَهْ اعٍ عَ لُ رَ جُ الرَّ .. .وَ

يَّتِهِ  عِ نْ رَ ئُولٌ عَ سْ مْ مَ لُّكُ كُ اعٍ وَ مْ رَ لُّكُ كُ   )1599F1(»وَ

.. و همه مسئول هستيد و از زير دستان خود .دباش ميمرد مسئول خانواده اش «
 »يدشو ميپرسيده 

يم كه سرزمينها و جوانان اين مرز و بوم را از توطئه نما مياز خداوند متعال مسألت 
ي دشمنان محافظت نمايد و حكومت مارا با اسالم و اسالم را با آن نگه دارد. حكومت 

آنان را ، را بهترين مسئول براي فرزندان ملت و جگر گوشه هايشان قرار دهد تا دشمنان
 نديشه هاي فاسدي نيندازد. بيگمان خداوند كارساز و تواناست.در دام چنين ا

 و صلي اهللا وسلم علي نبينا محمد و علي آله و صحبه اجمعين، و الحمد هللا رب العالمين
 ) 65، 64( فتاوي معاصره ص –شيخ ابن عثيمين 

 مشت زني) و كشتي آزاد و گاو بازي ( ] حكم بوكس بازي82[

 س بازي و گاو بازي و كشتي آزاد چيست؟حكم اسالم در مورد بوك س:

بوكس بازي و كشتي دادن گاوها حرام و از منكرات است؛ چون بوكس بازي  ج:
خطرات فراوني دارد و خطرناك است. به جان هم انداختن گاوها شكنجه كردن 
حيوانات است. اما كشتي آزادي كه در آن خطري نباشد و عورت ها نمايان نشوند 

هون در حديث آمده است كه پيامبرصلَّى اشكالي ندارد. چ با يزيد بن وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
(ركانه كشتي گرفت و پيامبر او را به زمين زد.

1600F

اصل اين است كه چنين كارهايي جايز  )2
 هستند بجز آنچه شريعت حرام قرارداده است.

                                                            
 )1829) و مسلم  (2409بخاري  ( -1
و شاهدي نزد بيهقي در »حسن و غريب و إسناده ليس بالقائم« ) و قال:1784) و ترمذي  (4078ابوداود  ( -2

 ) دارد كه به درجه ي حسن مي رسد.19546(  18/10سنن الكبري 
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ته شد بيانيه اي در مورد مجمع فقهي اسالمي رابطة العالم االسالمي به دليل آنچه گف
حرام بودن بوكس بازي و كشتي دادن گاوها صادر كرده است كه متن آن به شرح ذيل 

 است:
 اما بعد:

مجمع فقهي اسالمي رابطه العالم االسالمي در دهمين نشست خود كه در مكه از 
 28م منعقد گرديد و تا روز چهار شنبه 1987اكتبر  17هـ مطابق با 1408صفر  24شنبه 
موضوع بوكس بازي و كشتي آزاد ، م ادامه يافت1987اكتبر  21هـ مطابق با 1408صفر 

را مورد بررسي قرارداد و اين دو ورزش بدني را جايز شمرد. همچنين موضوع كشتي 
گاو بازي) كه در بعضي كشورهاي اسالمي رواج دارد مورد بررسي قرارداد ( دادن گاوها

 ست يا نه؟كه آيا از ديدگاه اسالم جايز ا
كه چنين كارهايي به ورزش  هرچند، بعد از بررسي ابعاد مختلف موضوع و نتايج آن

منتسب هستند و برنامه هاي تلويزيوني بعضي از كشورهاي اسالمي و غيره آن را 
 ند.ده ميپوشش 

بعد از مطالعه و تحقيقات پزشكان و متخصصان در اين مورد كه به تقاضاي مجمع 
بعد از آمارهايي كه اين پژوهش از نتايج بوكس بازي ارائه نموده  و، صورت گرفته بود

آنچه از تلويزيون  براساسو با توجه به نكات منفي كه در كشتي آزاد وجود دارد ، بودند
 مجمع فقهي امور ذيل را به تصويب رسانيد:، دشو ميپخش 

 بوكس بازي: :اول
كه امروزه در ورزش و  به اتفاق آرا معتقد است كه بوكس بازي مذكور» مجمع«

، دباش ميكاري است كه در شريعت اسالمي حرام ، دشو ميمسابقات كشور ما انجام 
چون در آن هر يك از رقابت كنندگان آسيب رساندن به طرف ديگر را تا آخرين حد 

و يا به شكسته شدن عضو و يا به ، يا مغزش آسيب جدي و مزمن ببيند، نددا ميجايز 
و از طرفي تماشاگراني ، بدون اين كه ضارب مسئوليتي داشته باشد د.شو ميمرگ منجر 
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ند و از اين كه طرف ديگر شو ميشاد و خوشحال ، كه طرفدار بوكس بازِ پيروز هستند
ند. اين كار حرام است به طور كلي اسالم آن را قبول ندارد؛ شو ميآسيب ديده شادمان 

﴿ د:فرماي ميچون اهللا تعالي             ﴾ :۱۹۵[البقرة[ 

 . »با دستهاي خودتان خود را به هالكت نيندازيد«

﴿ :دفرماي ميو              ﴾ :۲۹[النساء[  
 . »بيگمان خداوند نسبت به شما مهربان است، خودتان را نكشيد«

هبر صلَّى و پيام ارَ «د: فرماي وسلَّم ميعلَيه وآله  اللـَّ َ رَ والرضِ َ   )1601F1(»الرضَ
 »نه به خود زيان و آسيب برسانيد و نه به ديگران آسيب برسانيد.«

 بنابراين فقهاي شريعت اسالمي تصريح كرده اند كه هر كسي به فردي ديگر گفت:
رساند و اگر اين كار را بكند مسئول و مرا بكُش) او حق ندارد آن فرد را به قتل ب(

 سزاوار مرگ است. 
كه ورزش  هرچندد كه اين بوكس بازي جايز نيست كن ميبنابراين مجمع فقهي تأكيد 

چون مفهوم ورزش براساس تمرين استوار است؛ نه آزار و آسيب وارد ، دشو ميناميده 
 كردن.

و از فهرست مسابقات  ،بايد بوكس بازي از برنامه هاي ورزشي محلّي حذف شود
د كه پوشش دادن كن ميجهاني نيز بايد حذف گردد. همچنين مجمع فقهي تصويب 

اين عمل زشت را ، تا نوباوگان، بوكس بازي در برنامه هاي تلويزيوني جايز نيست
 نياموزند و آن را تقليد نكنند.

 دوم: كشتي آزاد:
ندن به طرف ديگر را جايز اما كشتي آزاد كه هر يك از رقابت كنندگان آسيب رسا

گرچه به ظاهر ، نددا ميمجمع فقهي اين را عملي كامالً مشابه به بوكس بازي ، مي شمارد

                                                            
ً. ) و له طرق يقوی بعضها بعضا٣٢و قال النووی فی األربعني  ()  2340) و ابن ماجه  (1/313احمد  ( -1

 .)6/432»  (فيض القدير«ر.ك 
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چون همه ممنوعيتهاي شرعي كه در بوكس بازي به آن اشاره شد در ، تفاوت دارند
حكم بوكس ، د وجود دارند. و در حرمتشو ميكشتي آزادي كه به صورت مبارزه انجام 

ند و شو ميدارد. اما انواع ديگر از كشتي آزاد كه فقط براي ورزش بدني انجام  بازي را
و مجمع فقهي در آن مانعي ، آسيب رساندن در آن مجاز نيست از نظر شرعي جايز است

 نمي بيند. 

 گاو بازي):( سوم: كشتي گرفتن با گاوها
و به كشته  اما كشتي دادن گاوها كه در بعضي كشورهاي جهان معمول و رايج است

مربي با مهارتي كه در استفاده ي سالح دارد گاو را به  انسانشدن گاوها مي انجامد كه 
ند؛ كن ميحيوان را شكنجه  ها آنچون ، قتل مي رساند نيز به لحاظ شرعي حرام است

ي را به انسانگاو ، د. در بسياري مواقعآور ميگاو باز آن را با تير از پاي در  انسانزيرا 
 ي رساند و اين كشتي عملي وحشيانه است كه شريعت اسالمي آن را نمي پذيرد. قتل م

ا «د: فرماي ميدر حديثي وسلَّم علَيه وآله  اللَّـهپيامبرصلَّى  نَتْهَ جَ ةٍ سَ رَّ أَةٌ يفِ هِ رَ بَتْ امْ ذِّ عُ

الَ  ا وَ تْهَ مَ يَ أَطْعَ ؛ الَ هِ ا النَّارَ لَتْ فِيهَ خَ اتَتْ فَدَ تَّى مَ احَ تْهَ بَسَ ا إِذْ حَ تْهَ قَ لُ ، سَ أْكُ ا تَ تْهَ كَ رَ يَ تَ الَ هِ وَ

اشِ  شَ نْ خَ ـمِ ضِ الْ   )1602F1(»أَرْ

او نه به گربه ، عذاب داده شد، زني به خاطر آن كه گربه اي را زنداني كرد تا كه مرد«
 »و نه آن را رها مي كرد كه از حشرات زمين بخورد.، ددا ميآب و نان 

د پس حكم كسي كه شو ميه سبب وارد شدن به جهنم پس وقتي زنداني كردن گرب
حكمش چگونه ، د تا اينكه مي ميردكن ميگاو را با سالح آسيب مي رساند و شكنجه 

 خواهد بود؟! 
 )413-4/411( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة –شيخ ابن باز 

 ] گذراندن وقت در شبكه ي اينترنت 83[

                                                            
 )2242) و مسلم  (3482بخاري  ( -1
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بكه ي اينترنت اغلب اوقات خود را در آن بسياري از جوانان با وارد شدن در ش س:
مي پردازند. به اين ، رانند و به گشت و گذار در سايت هاي مختلف خوب و بدگذ مي

 يد؟كن ميجوانان چه نصيحتي 
اين جوانان بيكار هستند و براساس هواي نفس دوست دارند از هرچيزي با خبر  ج:
د شو ميبكه هاي ماهواره اي پخش بنابراين آنچه را كه از طريق اينترنت يا ش، شوند
د شبهات شو ميند. ترديدي نيست كه بسياري از آنچه در اين رسانه ها پخش كن ميدنبال 

ند و تصاويري در آن كن ميگمراه كننده و تبليغاتي هستند كه عقل و فطرت را فاسد 
 د.كن ميد كه بيننده را دچار فتنه شو ميپخش 

يم كه از اين اماكن آلوده كن مينصيحت ، د يا پيرما به هر مسلماني خواه جوان باش 
و چشمهايش ، و از گوش كشيدن اين سخنان زشت و انحرافي پرهيز نمايد، دوري كند

تا اين گونه ، را از نگاه كردن به اين برنامه هاي كفر آميز يا بدعت آميز حفاظت كنند
فوظ بماند و فطرت اوقاتشان ضايع نگردد و دين و عقيده اش از نوع آوري و بدعت مح

د فريب نخورد. چيزهايي كه شو ميو عقلشان به سبب آنچه مي شنوند يا آنچه پخش 
 يد. نما ميد و گوشها را كر بر ميبصيرت و بينايي را از بين 

با آنچه مصلحت ديني دارد  ها آنانند از مواردي استفاده كنند كه براي تو مياين افراد 
يد از علم و عمل صالح بيندوزند و خود را مشغول به و مي توانند از آن توشه هاي مف

كارهاي دنيوي كنند كه از طريق آن به روزي حاللي دست مي يابند كه زندگي شان را 
د و يا با فراگيري دانش و اخبار صحيحي كه از شنيدن آن درس عبرت مي ده ميسامان 

و از اين رهگذر شكر ، ندآور ميآموزند و آنچه براي نياكانشان اتفاق افتاده به خاطر 
را به اسالم هدايت  ها آنيند كه نما ميند و او را ستايش آور ميپروردگار را به جاي 

 ند.شو ميگشوده كه در زندگي از آن بهره مند  ها آننموده و دانش جديدي به روي 
اين افراد مي توانند اوقات بيكاري خود را با برنامه هاي مفيد پر نمايند؛ بايد دانست 

 به خاطر ضايع كردن اوقاتش باز خواست خواهد شد.  انسانه ك
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مَ «در حديث آمده است:  وْ بْدٍ يَ ا عَ مَ دَ ولُ قَ زُ ـالَ تَ نَاهُ الْ هِ فِيامَ أَفْ رِ مُ نْ عُ أَلَ عَ سْ تَّى يُ ةِ حَ يَامَ قِ

هُ وَ  قَ فَ نْ فِيمَ أَ بَهُ وَ تَسَ نَ اكْ نْ أَيْ الِهِ مِ نْ مَ عَ لَ وَ عَ هِ فِيمَ فَ لْمِ نْ عِ عَ هُ وَ هِ فِيمَ أَبْالَ مِ سْ نْ جِ   )1603F1(»عَ

رد تا اينكه از عمرش پرسيده خو ميروز قيامت هيچ بنده اي از جاي خود تكان ن«
شود كه آن را در چه چيزي سپري كرده و از دانش و علمش پرسيده شود كه با آن چه 

ا و از مالش پرسيده شود كه از كجا آن را به دست آورده و در چه مسيري آن ر، كرده
 » خرج كرده است و از بدنش كه آن را در چه كاري فرسوده كرده است.

براي هريك از اين پرسشها پاسخي آماده كند و پاسخ هر پرسشي را  انسانپس بايد 
 درست بدهد.

 هـ24/7/1420 –از گفتار و امالي شيخ ابن جبرين 

 بتذل و خطرات آن] بيانيه كميته دايم پژوهش هاي علمي و افتا در مورد مجله هاي م84[

 احلمد هللا وحده و الصالة و السالم عيل نينا حممد و عيل آله و صحبه و بعد: 

مسلمين در اين عصر با مشكالت بزرگي مواجه گرديده اند و فتنه ها از هرسويي 
آنان را محاصره كرده است. بسياري از مسلمين به اين فتنه گرفتار آمده اند. منكرات سر 

 ي همهند. علت ده ميمردم بدون ترس و حيا آشكارا گناهان را انجام بلند كرده اند و 
اين امور بي اعتنايي به دين اهللا تعالي و اهميت ندادن به قوانين اهللا تعالي و آئين اهللا 
تعالي است. همچنين غفلت بسياري از مصلحان از اجراي شريعت اهللا تعالي و امر به 

د. بايد دانست كه تنها راه نجات مسلمين از باش ميمعروف و نهي از منكر از عوامل آن 
راستين و بازگشت صادقانه به سوي اهللا تعالي و تعظيم اوامر  ي توبه، اين بالها و فتنه ها
 به سوي حق است. ها آنو راهنمايي بي خردان و كشاندن ، و نواهي پروردگار

تاجران فاسد و  يكي از بزرگترين فتنه هايي كه در عصر ماپديد آمده كاري است كه
انجام ، دلّاالن پست فطرت و كساني كه دوست دارند فساد در ميان مؤمنان رواج يابد

ند. كاري همچون چاپ و نشر مجله هايي كه مخالف اوامر خدا و رسول و در ده مي

                                                            
 )2417ترمذي  ( -1
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صفحات آن عكسهاي لخت و فريبنده و شهوت انگيزي كه مردم را به فساد مي كشاند 
 وجود دارد.

كه اين مجله ها با شيوه هاي متعددي به ، انجام شده ثابت گرديده است با بررسيهاي
ند؛ از آن ده ميدعوت ، فساد و تحريك شهوتها و اشباع آن به صورت نا مشروع و حرام

 جمله به شيوه هاي ذيل:

 .روي جلد مجله ها وداخل آن عكس هاي فتنه انگيز وجود دارد  -1

دلها ، من مي زنند و با انواع ژست و آرايشزنان با آرايش تمام به اين فتنه ها دا  -2
  .را مي ربايند

سخنان فساد بر انگيز و اشعار و متنهايي كه از حيا و ارزش به دور هستند و  -3
 ند و امت را به فساد مي كشانند.بر مياخالق را از بين 

 ي عاشقانه و حكايت زنان و مردان بازيگر و رقاص.ها آنداست -4
به صراحت به بي حجابي و اختالط زن و مرد و دور انداختن در اين مجله ها  -5

 د.شو ميحجاب دعوت داده 
لباس هاي فتنه انگيزي كه زنان با آن نيمه عريان هستند و به زنان مؤمن عرضه  -6

 را شيفته ي عرياني و مشابه با زنان فاحشه نمايند.  ها آنند تا شو مي
مردان همديگر را به آغوش گرفته و  در اين مجله ها عكسهايي هست كه زنان و -7

 ند. بوس مييكديگر را 
در اين مجله ها مقاالتي به چاپ مي رسد كه غرايز جنسي دختران و پسران  -8

را به سوي در پيش گرفتن راه فساد و  ها آنو با تمام قدرت ، دكن ميجوان را تحريك 
 انحراف و ارتكاب زشتيها و گناه و عشق مي كشاند.

تران و پسران جواني كه شيفته اين مجله هاي مسموم شده اند و به چه بسا دخ 
 خاطر اين از حدود فطرت و دين بيرون رفته اند. 

ند بسياري از احكام شريعت و كن مياين مجله ها با مقاالت و طرحهايي كه ارائه  
 مبادي فطرت را از دهان بسياري از مردم تغيير داده اند.
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مايل و گرايش به اين مجله ها و سايه افكندن آن بر اذهان بسياري از مردم به علت ت 
و عقلهايشان مرتكب گناه و كارهاي زشت شده اند و از حدود و مرزهاي اهللا تعالي 

 تجاوز كرده اند.
ند و كن ميخالصه اين كه اين مجله بدن زن را كااليي كرده اند كه با آن تجارت  

تا اين گونه اين ، دده ميجارت را ياري اين ت، شيطان با همه اسباب و وسايل فتنه
تاجران بتوانند بي بند و باري را گسترش دهند و زنان مؤمن را فاسد كنند و جوامع 

ند و براي شريعت الهي دا مياسالمي به مجموعه هاي حيواني كه خوب و بد را يكسان 
 ند تبديل كنند. ده ميند و بدان اهميتي نشو ميارزشي قايل ن

ند و كن ميجايي رسيد كه عريان نشان دادن زنان و مردان بهره برداري بلكه كار به 
ند. بار خدايا! از انحراف و دگرگون شدن سرشت و نام مي) ها آنشهر عري( اين عرياني را

هصلَّى فطرت و از ارتكاب آنچه اهللا تعالي و پيامبرش  حرام ناميده به وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
 يم.بر يمذاتت پناه 

بنابراين با توجه به آنچه از وضعيت اين مجله ها كه ذكر شد و با توجه به شناخت  
و نظر به گزارشهاي زيادي كه از علما و طالب علم و ، اين سودجويان نتايج و اهداف

مبني بر اين كه اين ، دشو ميعموم مسلمين به كميته دايم پژوهشهاي علمي و افتا ارائه 
ند؛ كميته دايم و شو ميانه ها و بقاليها و مراكز تجاري عرضه مجله ها در كتابخ

 د:كن ميپژوهشهاي علمي و افتا ديدگاه خود را اين گونه بيان 
ند خواه ويژه ي باش مي: چاپ و نشر چنين مجالت فاسدي خواه مجله هاي عمواول

 تعالياهللا  لباسهاي زنانه حرام است. هر كس اين كار را بكند او بهره اي از اين فرموده

﴿ د:فرماي ميدارد كه                   

        ﴾ :۱۹[النور[  

آنان كه دوست دارند زشتي و فحشاء در ميان مؤمنان گسترش يابد عذاب دردناكي «
 . »خرت خواهند داشتدر دنيا و آ
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به هر صورتي كه ، ندكن مييي كه اين مجالت را چاپ ها آندوم: كار كردن در مك
چاپ و توزيع آن باشد حرام است؛ چون كار كردن ، تايپ، خواه در تهيه و تنظيم، باشد

 در آن كمك كردن بر گناه و باطل و فساد است. 

﴿ د:فرماي مياهللا تعالي                       

   ﴾ :۲[املائدة[ 

و برگناه و تجاوز و دشمني كمك نكنيد و از خدا بترسيد بيگمان خداوند عذاب «
 . »سختي دارد

چون اين ، سوم: تبليغات براي اين مجله ها و ترويج آن با هر وسيله اي حرام است
 ار يعني راهنمايي به سوي شرّ و دعوت دادن به آن.ك

نْ « :دفرماي وسلَّم ميعلَيه وآله  اللَّـهپيامبرصلَّى  يْهِ مِ لَ انَ عَ ةٍ كَ لَ الَ ا إِىلَ ضَ عَ نْ دَ ـمَ ثْلُ الْ مِ مِ إِثْ

يْئًا مْ شَ هِ امِ نْ آثَ لِكَ مِ صُ ذَ نْقُ هُ الَ يَ بِعَ نْ تَ امِ مَ   )1604F1(»آثَ

گمراهي دعوت دهد به اندازه اي كه به پيروانش گناه مي رسد به  هر كسي كه به«
دعوت دهنده نيز همان قدر گناه مي رسد. بدون آن كه اين امر از گناهان پيروانش 

 » چيزي بكاهد.
چهارم: فروش اين مجله ها حرام است. در آمد حاصل از آن در آمدي حرام 

و به سوي خداوند باز گردد و  د. هر كسي چنين كاري كرده بايد توبه كندباش مي
 خودش را از اين كسب پليد رها نموده و نجات دهد. 

چون اين مجالت ، پنجم: براي مسلمان خريدن و نگهداري اين مجالت حرام است
در بر گيرنده ي فتنه و منكرات هستند. از طرفي خريد اين مجله ها به نفع صاحبان آن و 

 ردند.گ ميد و به توليد و ترويج آن تشويق شو ميتر از اين طريق بيش ها آنسرمايه مالي 

                                                            
 )2674مسلم  ( -1
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تا از فتنه ، مسلمان بايد از در اختيار گذاشتن اين مجله به خانواده اش پرهيز كند 
محفوظ بمانند. مسلمان بايد بداند كه مسئول است و روز قيامت از او در باره ي زير 

 دستانش پرسيده خواهد شد. 
تا اين گونه از اهللا ، ن به اين مجالت فاسد پرهيز كندششم: مسلمان بايد از نگاه كرد

هصلَّى  تعالي و پيامبرش اطاعت كرده باشد و خويشتن را از محل وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
علَيه  اللَّـهصلَّى چون پيامبر، خودش را معصوم بداند انسانفتنه دور نگه دارد؛ زيرا نبايد 

 هآلولَّمسمِ «رموده است كه: ف و  الدَّ ْرَ مَ جمَ نْ ابْنِ آدَ ي مِ ْرِ يْطَانَ جيَ  )1605F1(»الشَّ

 » يد.نما ميد كه خون در رگها حركت كن ميچنان حركت  انسانشيطان در «
چه بسا نگاههايي بوده كه در قلب صاحبان خود «يد: گو ميامام احمد رحمه اهللا 

  )1606F2(»باليي را ايجاد كرده اند
و مطالب اين مجالت دل ببندد قلب و زندگي او فاسد  پس هركسي به عكسها

چون اصالح قلب ، خواهد شد و به جهتي مي رود كه براي دين و دنياي او مفيد نيست
و حيات آن فقط در تعلق و وابستگي به خداوند و اخالص و عبادت و مناجات او نهفته 

 است. 
فرمانروا و ، سالميهفتم: بر هركسي كه خداوند او را در كشوري از كشورهاي ا

واجب است كه خير خواه مسلمين باشد و آنان را از فساد و اهل ، حاكم گماشته است
زيان آور است دور كند. از آن  ها آنفساد و از همه چيزهايي كه براي دين و دنياي 

جمله اين كه از نشر و توزيع اين مجالت جلو گيري كند و مسلمين را از شرّ آن باز 
و اين كار از اسباب فالح و ، كار يعني: ياري دادن به خداوند و دين اوو اين ، دارد

 رستگاري و قدرت يافتن در زمين است. 

                                                            
 )2175-2174) متن حديث از بخاري است. و مسلم  (7171بخاري  ( -1
 )15/374» (رحمه اهللا«ن. ك: مجموع الفتاوي ابن تيميه  -2
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﴿ د:فرماي ميچنان كه اهللا تعالي                 

                               

            ﴾ :۴۱ – ۴۰[احلج[  

بيگمان اهللا ، هركسي اهللا تعالي را ياري كند قطعاً اهللا تعالي اورا ياري خواهد كرد«
يشان را در زمين قدرت و حكومت بدهيم تعالي قوي و قدرتمند است. كساني كه اگر ا

ند كن ميرند و زكات اموال را مي پردازند و امر بمعروف و نهي از منكر دا مينماز را برپا 
 .»و سرانجام كارها از آن خداوند است

 و احلمد هللا رب العاملني و الصلوة و السالم عيل نبينا حممد و آله و صحبه و سلم. 

 )123-17/117( فتاوي اللجنة الدائمة

 ] حكم بازي كردن نقش صحابه 85[

آيا بازي كردن نقش صحابه در تئاتر جايز است؟ چون ما نمايشهايي ارائه  س:
 و يكي از اين تئاترها را متوقف كرده ايم تا حكم را بدانيم. ، يمكن مي

 . و بعد:.و الصالة و السالم عيل رسوله و آله و صحبه، احلمد هللا وحده

چون اين كار اهانت و بي ، ممنوع است ها آنقش اصحاب يا يكي از بازي كردن ن ج:
و اگر ادعا شود كه در اين ، دده ميست و آنان رادر معرض توهين قرار ها آناحترامي به 

بايد گفت كه مفاسد آن بيشتر است و چيزي كه مفاسد آن ، كارها مصلحتي وجود دارد
ي عالي رتبه در ممنوعيت اين كار بيشتر باشد ممنوع است. از سوي مجلس هيأت علما

 انيد به آن مراجعه كنيد. تو ميبيانيه اي صادر شده است كه 
 و صلي اهللا وسلم علي نبينا محمد و آله و صحبه وسلم.

 )1/490( فتواي كميته دايم پژوهشهاي علمي و افتا

 ] حكم تماشاي سريال هاي تلويزيوني 86[

 يز است؟آيا تماشاي سريال هاي تلويزيوني جا س:
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بوي فساد  ها آني سالم باشند كه در ها آناگر سريالهاي تلويزيوني شامل داست ج:
ند خالي باشند تماشاي آن كن مينباشد و از ترانه و تصوير زناني كه مردان را دچار فتنه 

اشكالي ندارد؛ و اگر يكي از اين موارد در آن وجود داشته باشد تماشاي آن جايز نيست 
 مي رود. چون بيم فتنه 

  90فتاوي و احكام الفنون ص  –شيخ ابن جبرين 
 جمع آوري و ترتيب ابوانس صالح الدين السعيد. 

 طاش ماطاش) ( ] بيانيه كميته دايم و افتا در مورد سريال87[

 .. و بعد: .احلمد هللا والصالة و السالم عيل من ال نبي بعده

شش سال متوالي پرسشهاي  هـ به مدت1421هـ تا سال 1416نظريه اينكه از سال 
د؛ چون در اين سريال چيزهايي شو ميطاش ماطاش) مطرح ( زيادي در مورد سريال

و مالحظات نصيحت كنندگان ، وجود دارد كه با شريعت و آداب اسالمي مخالف است
 و پرسشگران را در مورد سريالهاي مذكور به صورت ذيل مي توان خالصه كرد:

 .و اصالح مورد مسخره و عيب جويي قرار گرفته اند اهل خير، در اين سريال -1
همراهي زن با مردان بيگانه بدون حجاب و تظاهر به شيرين زباني و ناز و  -2

 كرشمه در مقابل مردان بيگانه. 
، اهانت به احكام شريعت و تشويق به محرمات الهي به عنوان مثال ترك حجاب -3

سفر به كشورهاي كفر و ، نندگي كردن زنانرا، و ظاهر كردن زينت براي مردان بيگانه
 سفر به كشورهايي كه به فساد معروفند. 

، در اين سريال به كساني كه در مورد زنان و محارم خود حساس و غيرتمندند -3
 . طعنه زده شده است

 د. بر ميتحريك شهوت با صحنه هاي زشتي كه حيا و عفت را از بين  -5
د كه زشت هستند و بر خالف مروت و شو يمكارهايي در اين سريال انجام  -6

 مثل چسباندن ريشهاي مصنوعي و امثال آن. ، ندباش ميجوانمردي 
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و سخن گفتن به  ها آنانجام عادتهاي بعضي كشورها و مناطق و در آوردن اداي  -7

 ردند.گ مياظهار  ها آنند و معايب شو ميلهجه هايشان به صورتي كه اهل آن زبان تحقير 
دايم پژوهشهاي علمي و افتا بعد از بررسي اين پرسشها و آگاهي از  كميته ي 

 رد كه: دا ميموضوع اين سريال براي همه مسلمين اعالم 
و ترويج و عرضه كردن آن به مسلمين به خاطر  اول: توليد اين سريال و فروش آن

 امور زيادي حرام است كه از آن جمله عبارتند از:
ند به مسخره كن ميعمل  ها آنامور دين و كساني كه به در اين سريال برخي از  -1

گرفته شده اند. اين كار براي سازندگان اين سريال بسيار خطرناك است و بيم آن مي 
 رود كه سرانجام بدي داشته باشد. 

سريال مذكور مشتمل بر چيزهايي است كه با شريعت تضاد دارند. مردم را وادار  -2
ن و شريعت پروردگارشان بشورند و اين كار را از طريق ذيل ند تا عليه احكام ديكن مي

د. حساسيت و كن ميند: روابط نامشروع بين زنان و مردان بيگانه را نهادينه ده ميانجام 
و امور ، دده ميحجاب را امري بي ارزش جلوه ، يردگ ميغيرت درمورد زنان را عيب 

 ديگر. 
ر است و كشورهايي كه به فساد براي كشورهايي كه در آن شعاير كفر آشكا -3

 د.كن مياخالقي معروفند تبليغات 
جاهلي؛ به مسخره گرفتن عادت و لهجه ها كه  سر دادن نعره ها و تعصبات -4

تمام اين امور با مقاصد شريعت كه مبناي آن بر تشويق محبت و برادري و ايجاد روابط 
 .اشدب مياست متضاد ، حسنه و دوري از عوامل نفرت و دشمني

﴿ د:فرماي مياهللا تعالي                     
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                        ﴾ :۱۰[احلجرات – 

۱۱[  
ادرند پس ميان برادرانتان صلح و آشتي برقرار كنيد. و از خدا بترسيد همه مؤمنان بر«

 ها آنتا بر شما رحم شود. اي مؤمنان هيچ قومي قوم ديگر را مسخره نكند شايد 
ديگري) را ( و زناني زنان، مسخره كنندگان) بهتر باشند( مسخره شوندگان) از اينها(

و يكديگر را عيب جويي نكنيد و لقبهاي ، از اينها بهتر باشند ها آنمسخره نكنند شايد 
بعد از مؤمن بودن اسم فاسق بسيار زشت است و هر كسي ، زشت بر يكديگر نگذاريد
 .»توبه نكند اينان ستمگرانند

اين سريال منجر به نشر و گسترش زشتي و از بين رفتن نشانه هاي فضيلت و  -5
 د. شو ميبا آن  و اشاعه ي فساد و محبت منمكرات و انس گرفتن، برتري

دوم اين كه: تماشاي اين سريال و نشستن پاي آن حرام است؛ چون مشتمل بر 
 منكرات و تعدي از حدود الهي است. 

﴿ د:فرماي مياهللا تعالي در توصيف بندگان پرهيز گارش       

  ﴾ :ندشو ميآنان كه در محل دروغ حاضر ن« ]۷۲[الفرقان« 

 ﴿ د:فرماي مي تعالي اهللا                 

                          

    ﴾ :۶۸[األنعام[  

يند از آنان گو ميهرگاه كساني را ديدي كه در مورد آيات ما سخنان ناحق «
و اگر شيطان از ياد تو برد بعد از به ، رويگرداني كن تا آن كه به سخني ديگر بپردازند

 . »ياد آوردن با گروه ستمگران منشين
د از علما گفته اند: پرداختن به آيات خدا در اينجا يعني سخني كه با حق مخالف باش

ستودن اهل باطل و روي گرداني از ، دعوت به آن، قبيل زيبا جلوه دادن سخنان باطل
 حق و عيب جويي آن. اين آيه دليلي است بر اين كه همنشيني با اهل منكر جايز نيست.
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﴿ د:فرماي مياهللا تعالي                      

                             ﴾

  ]۱۴۰[النساء:
و در كتاب قرآن براي شما نازل كرده است كه هرگاه شنيديد كه به آيات خدا كفر «

با آنان ننشينيد تا آنكه به سخني ديگر ، يرندگ ميد و مورد مسخره قرار شو ميورزيده 
 .»خواهيد بود ها آنبپردازند اگر با آنان بنشينيد آنگاه شما همانند 

علما گفته اند: آيه به طور عام حضور در مجالس گناه و فسادي را كه در آن مجالس 
 د. شو ميد را شامل شو ميبه اوامر و نواهي اهللا تعالي اهميت داده ن

چون اين موارد ، بليغات براي اين سريالها با هر وسيله اي كه باشد حرام استسوم: ت
شامل همكاري براي گناه و تجاوز از دستورات الهي است كه اهللا تعالي از آن نهي نموده 

﴿ د:فرماي ميو                           

        ﴾ :۲[املائدة[  

و با يكديگر در راه نيكي و پرهيزگاري همكاري كنيد و بر گناه و تجاوز يكديگر را «
 . »ياري نكنيد بيگمان خداوند عذاب سختي دارد

ايت خداوند با همگان وظيفه دارند در مقابل اين منكرات اعتراض نمايند و براي رض
 تا اين افراد به سوي خدا باز گردند و از گناه دست بكشند. ، دشمني ورزند ها آن

طاش ماطاش) سخن گفته ايم به اين ( چهارم: اين كه به طور ويژه در مورد سريال
معني نيست كه ديگر سريالها مشكلي ندارند؛ بلكه هر سريالي كه مفاهيمي را در بر 

عت مخالف باشد و محرمات الهي در آن شكسته شوند و اخالق را داشته باشد كه با شري
فاسد كند و غيرت ديني را از بين ببرد و مروت را نابود كند و به انحراف با انواع 

 همين حكم را دارد. ، مختلف به انحراف دعوت دهد
، پنجم: اين كه بايد قاطعيت و جديت در زندگي مسلمانان حرف اول را بزند

سودمند است و از  ها آنبايد به چيزهايي مشغول شوند كه براي دين و دنيايي مسلمانان 
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رداند و اوقات گ ميرا سست  ها آند و نيروي كن ميتمام مواردي كه دينشان را ضعيف 
د و دشمن را در ميان شان جاي آور ميد و جايگاه آنان را پايين كن ميشان را ضايع 

 زشمند است... اين زندگي ار.ند پرهيز كنندده مي
بنابراين مي طلبد كه مسلمانان در زندگي خود از چيزهاي عاطل و باطل و امور  

پيش پا افتاده دوري نمايند و حق خداوند را كه تمسك به دين و رعايت دستورات او 
از بيهودگي و  ها آنتعالي است و تربيت جوانان در مسير حق و ارزشها و دور كردن 

يه كنندگان و دست اندر كاران اين سريالها بايد توبه كنند و به فساد است ادا نمايند. ته
 سوي خدا بازگردند.

ما را بهبودي عنايت كند و همه ما را  ي همهييم كه اوضاع نما مياز خداوند مسألت  
و باهللا  به راه راست هدايت نمايد؛ بي گمان او شنواي نزديك و اجابت كننده است.

 التوفيق 
 ينامحمد و علي آله و صحبه و سلم و صلي اهللا علي نب

 هـ7/9/1421) در تاريخ 21685( كميته دايم پژوهشهاي علمي و افتا

 گفتاري از عالمه ابن باز)( ] حكم آنتن هاي ماهواره اي88[

، مسلمين كه اين بيانيه به دستشان مي رسد ي همه... به .از عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز
م آنچه دوست دارد توفيق دهد و مرا و ديگران را از اسباب خداوند مرا و شمارا به انجا
 خشمش نجات دهد. آمين. 

 .. و بعد: .اهللا و بركاته رحمهسالم عليكم و 
امروزه آنتنهاي ماهواره اي بين مردم رواج يافته است. اين آنتنها پخش كننده ي همه 

مردم به كفر و الحاد ، اي فتنه ها و فساد و عقايد باطل هستند. از طريق كانالهاي ماهواره
فساد و ساير انواع شرّ و ، مجالس شرابخواري، تصاوير زنان وند.ش ميو بي ديني دعوت 

د. بسياري از شو ميبدي كه در خارج وجود دارد از طريق اين آنتنها از تلويزيون پخش 
ساخته يند. بسياري از اين دستگاهها و آنتنها در داخل كشور نما ميمردم از آن استفاده 

 د.شو مي
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و به آنان تذكر دهم كه مبارزه با ، بنابراين الزم بود كه مردم را از خطر آن آگاه كنم 

اين پديده و پرهيز از آن واجب است. استفاده از آن در خانه و ديگر اماكن حرام است؛ 
همكاري در راستاي ، رد. خريد و فروش و توليد آندا ميچون زيان بزرگ و فساد عظي

تجاوز از دستورات الهي است. بنابراين بايد هر زن و مرد مسلماني از آن پرهيز گناه و 
كنند و يكديگر را به دوري از آن توصيه نمايند و خير خواه يكديگر باشند. چنان كه اهللا 

﴿ د:فرماي ميتعالي                         

          ﴾ :۲[املائدة[  

و با يكديگر در راستاي نيكي و پرهيزگاري همكاري كنيد و يكديگر را در راستاي «
 .»گناه و تجاوز ياري ندهيد بيگمان خداوند عذاب سختي دارد

﴿ د:فرماي مياهللا تعالي                    

             ﴾ :۷۱[التوبة[  

ند و از منكر كن ميبه معروف امر ، مردان و زنان مؤمن دوستان و ياوران يكديگرند«
 .»ندكن مينهي 

﴿ د:فرماي مياهللا تعالي                       

              ﴾ العصر][سورة  

در زيان است مگر آنان كه ايمان بياورند و عمل  انسانسوگند به زمان. بيگمان «
 .»ق و صبر توصيه نمايندصالح انجام دهند و يكديگر را به ح

ْ «د: فرماي وسلَّم ميعلَيه وآله  اللَّـهپيامبرصلَّى  إِنْ ملَ هِ فَ هُ بِيَدِ ْ ريِّ يُغَ لْ ا فَ رً نْكَ مْ مُ نْكُ أَ مِ نْ رَ مَ

فُ  عَ لِكَ أَضْ ذَ بِهِ وَ لْ بِقَ تَطِعْ فَ سْ ْ يَ إِنْ ملَ انِهِ فَ بِلِسَ تَطِعْ فَ سْ ـيَ نِ الْ  )1607F1(»إِيامَ

                                                            
 )49مسلم  ( -1
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شما منكري ديد بايد آن را با دستش تغيير دهد و اگر نتوانست با زبان  هر كس از«
آن را تغيير دهد و اگر نتوانست با قلبش به آن اعتراض كند. و اين ضعيف ترين درجه 

 »ي ايمان است.

ه پيامبر صلَّى لنَا: ملَِن؟«د: فرماي وسلَّم ميعلَيه وآله  اللـَّ . قُ ةُ يحَ ينُ النَّصِ : هللاَِِّ  الدِّ الَ قَ

ةِ  َئِمَّ ألِ ولِهِ وَ سُ لِرَ ـوَ مْ الْ تِهِ امَّ عَ نيَ وَ لِمِ سْ  )1608F1(»مُ

و كتابش و پيامبرش  دين يعني خير خواهي گفتيم: براي چه كسي؟ فرمود: براي اهللا«
هصلَّى   »و ائمه مسلمين و عموم مسلمين.وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

ِبُّ «رمايد: ف ميوسلَّم وآله  علَيه اللَّـهيامبرصلَّى پ ا حيُ يهِ مَ َخِ ِبَّ ألِ تَّى حيُ مْ حَ كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ الَ يُ

هِ  سِ  )1609F2(»لِنَفْ

رد دا ميود تا زماني كه آنچه را كه براي خود دوست ش ميهيچ يكي از شما مومن ن« 
 »براي برادرش نيز دوست بدارد.

 و در بخاري و مسلم از جرير بن عبداهللا بجلي ر يضه عنْه روايت است كه  اللـَّ

ولَ «گفت:  سُ تُ رَ عْ ايَ ىلَّ  اللَّـهِ بَ لِّ  اللَّـهُ صَ حِ لِكُ النُّصْ اةِ وَ كَ إِيتَاءِ الزَّ ةِ وَ الَ امِ الصَّ ىلَ إِقَ لَّمَ عَ سَ يْهِ وَ لَ عَ

لِمٍ  سْ  )1610F3(»مُ

هبا پيامبر صلَّى « پرداختن زكات و خير بر پا داشتن نماز و  وسلَّمعلَيه وآله  اللـَّ
 »بيعت كردم.، خواهي براي هر مسلماني

هاحاديث زيادي از پيامبرصلَّى  در مورد واجب بودن خير خواهي وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
براي يكديگر و توصيه ي يكديگر به حق و همكاري با يكديگر در راستاي خير و 

 روايت شده است.، نيكي

                                                            
 )55مسلم في االيمان  ( -2
 )45)و مسلم  (13بخاري  ( -2
 )56) و مسلم  (74( بخاري  -4
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لمين اعم از دولت و ملت و اجب است كه به اين احاديث نبوي بنابراين بر همه مس
عمل كنند و خير خواه يكديگر باشند. يكديگر را به حق و صبر توصيه كنند. همديگر را 

تا اين گونه اوامر الهي را اطاعت نموده و ، توصيه نمايند كه از انواع فساد دوري نمايند
 در امان باشند. از خشم و عذاب اهللا

اهم كه ما و همه مسلمين را به انجام آنچه مي پسندد توفيق دهد و دلها خو مي از اهللا
و اعمال ما را سالم گرداند و مسئولين امر ما را توفيق دهد تا از اين بال و مصيبت 
جلوگيري كنند و آن را از بين ببرند و مسلمين را از شرّ آن حفاظت كنند. از اهللا تعالي 

ما را به خير توفيق دهد و حق را به وسيله ي آنان ياري دهد.  اهم كه مسئولين امرخو مي
مسئولين كشورهاي اسالمي را در هر كجا كه هستند توفيق دهد تا در مسير رضايت و 

تا شريعت خداوندي  و حق را بوسيله آنان ياري دهد، خوشنودي او تعالي گام بردارند
 لف شريعت است پرهيز نمايند. را حاكم نموده و به آن پايبند باشند و از آنچه مخا

از اهللا مسألت دارم كه اوضاع همه مسلمين را اصالح نمايد و به آنان آگاهي در دين 
بيگمان او بر هر كاري ، و پايداري نصيب فرمايد تا از مخالفت با شريعت باز آيند

 تواناست. 
 اهللا و بركاته. رحمهو السالم عليكم و 

 ) 35( ) ص1353( مجلة الدعوة ش –شيخ ابن باز 

 گفتاري از شيخ ابن عثيمين)( ماهواره اي)( ] حكم آنتن هاي بشقابي89[

اخيراً آنتن هاي ماهواره اي كه كانال هاي تلويزيوني كشورهاي خارجي كافر را  س:
برنامه ، سخنان زشت، ند و فيلمهاي مبتذل از قبيل رقص زنان نيمه عريانكن ميپخش 

، آيا نگهداري چنين دستگاههايي، دشو ميآن پخش  .. از.هاي دعوت به نصرانيت و
جايز ، و كرايه دادن مغازه ها به فروشندگان آن، تجارت از اين طريق، تبليغات براي آن

ند كه اين آنتن ها را براي تماشاي اخبار كن مياست يا خير؟ گفتني است كه بعضي ادعا 
 جهاني مي خرند؟ 
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واره اي مطرح شده است. ترديدي نيست پرسشهاي زيادي در مورد آنتنهاي ماه ج:
آداب ، اخالق، عبادات، كه دولتهاي كافر از هيچ كوششي براي آسيب رسانيدن به عقيده

اهند خو مي ها آنند. وقتي چنين است پس بعيد نيست كه كن ميو امنيت مسلمين دريغ ن
برنامه گرچه ممكن است در البالي ، از طريق اين دستگاهها به اهداف خود دست يابند

هاي فاسد خويش برنامه هاي مفيدي قرار دهند تا اين گونه بتوانند مردم را فريب بدهند 
اما مؤمن  چون مردم به اقتضاي فطرت آنچه را كه زيان محض است نمي پذيرند؛

هوشيار است و خداوند به او آموخته است كه چگونه بين خوب و بد و مفيد و مضرّ 
شجاعتي برخوردار است كه كه مي تواند خود را از مقايسه كند. مؤمن از قوت و 

 منجالب اين مفاسد و مضرات نجات دهد. 
، نگهداري آن، اگر اين آنتن ها به گونه اي هستند كه در سؤال ذكر شده است

تعاون و همكاري در ، چون اين كار، تبليغات براي آن و خريد و فروش آن جايز نيست
چنان كه ، د كه از آن نهي شده استباش ميشريعت راستاي گناه و تجاوز از دستورات 

﴿ د:فرماي مياهللا تعالي              ﴾ :و در راستاي گناه « ]۲[املائدة

 . »و تجاوز با يكديگر همكاري نكنيد
راه  اهيم كه ما و برادران ما را به راه راست هدايت كند و ما را ازخو مياز خداوند 

 از راه كساني كه بر آنان خشم گرفته است. ، اهل دوزخ دور كند
 )73( فتاوي معاصرة ص –شيخ ابن عثيمين 

 ] حكم تجارت نوارهاي مبتذل و ويدئويي90[

حكم تجارت نوار هاي ويدئويي كه كمترين چيز در آن اين است كه زنها بي  س:
 ي آيهد؟ آيا سرمشو مييلمها بازي ي عاشقانه و تخيلي در فها آنند و داستباش ميحجاب 

اين نوارها و فيلمها تاجر حرام است؟ كسي كه مشغول به اين كار است چه بايد بكند؟ 
 چگونه خودش را از اين نوارها و تجارت رها كند؟ 
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چون ، فروش و نگهداري اين نوارها و گوش كشيدن و تماشاي آن حرام است ج:
از بين برده شوند. هر كسي با آن سرو كار دارد به  .. بايد.دده ميبه فتنه و فساد دعوت 

او اعتراض شود و جلويش گرفته شود تا اين گونه فساد در نطفه خفه شود و مسلمين 
 و اهللا ولي التوفيق.  از اسباب شرّ و فساد در امان بمانند.

 )1037( مجلة الدعوة ش –ابن باز 

 ] حكم نگهداري تلويزيون و تماشاي آن 91[

 نگهداري تلويزيون و تماشاي آن چيست؟ حكم  س:

تلويزيون وسيله ي خطرناكي است و ضررهاي بزرگي همانند سينما يا بدتر از آن  ج:
دارد. با توجه به كتابهايي كه در مورد آن تأليف شده و با عنايت به نظر آگاهان و 

ون متخصصان در اين زمينه در كشورهاي عربي و غير عربي پي برده ايم كه تلويزي
به دليل اين ، اخالق و اوضاع جامعه دارد، ي زيادي براي عقيدهها آنخطرناك است و زي

تصاوير عريان و ، د و منظره هاي فتنه انگيزشو ميكه در آن اخالق زشت نمايش داده 
نيمه عريان و سخنرانيهاي انحرافي و گفتارهاي فتنه آميز و تشويق به مشابهت با كافران 

ردد. از طريق تلويزيون بزرگان و رهبران كفار تعظيم گ مير آن ارائه د، در اخالق و لباس
وند و نوعي بي عالقگي به رفتار و اخالق و لباس مسلمين در آن ش ميو بزرگداشت 

ند و تصاويري شو ميد. علماي مسلمين و قهرمانان اسالم در آن تحقير شو ميترويج 
  د.شو مينشان داده  ها آننفرت انگيز و تحقير آميز از 

در تلويزيون شيوه هاي مكر و فريبكاري و سرقت و قاپيدن و انواع توطئه و تجاوز 
 د. شو ميبر مردم در آن آموزش داده 

ترديدي نيست هر آنچه كه اين گونه باشد و چنين مفاسدي را به دنبال داشته باشد 
پس ، سته شوندبايد از آن جلوگيري نمود و پرهيز كرد و راههايي كه به آن مي انجامند ب

هرگاه برادران ملتزم از تلويزيون جلوگيري كنند و مردم را از آن برحذر دارند نبايد مورد 
 مالمت قرار گيرند؛ چون اين خير خواهي براي بندگان خداوند است. 
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هر كسي كه ادعا كند تلويزيون از اين بديها سالم و به دور است و آنچه در آن پخش 
چون كسي نمي تواند هميشه مواظب ، ه بزرگي مرتكب شدهاشتبا، د درست استشو مي

الگو برداري ، ند و از خارجكن ميباشد و اغلب امروزه مردم از خارجي ها تقليد 
ند. به خصوص كن مييند. و از طرفي مسئولين و سرپرستان به ندرت انجام وظيفه نما مي

اطل و مواردي كه از اين زمان كه مردم خيلي زياد به لهو و لعب و امور بيهوده و ب
 رد روي آورده اند.دا ميهدايت باز 

وضعيت موجود بهترين شاهد و گواه بر اين مدعا است چنان كه در راديو و 
مورد مراقبت كافي كه مانع از آسيب  ها آنكه از برنامه هاي  يمكن ميتلويزيون مشاهده 

مت ما را توفيق دهد تا در اهيم كه حكوخو ميهايشان باشد قرار نگرفته اند. از پروردگار 
 راستاي اصالح امت و نجات و سعادت آن در دنيا و آخرت گام بردارد. 

 ) 40( ص –األدلة الكاشفة ألخطاء بعض الكتاب  –شيخ ابن باز 

 ] آنچه در تلويزيون جايز است و آنچه جايز نيست. 92[

پخش  يند: شخصي مدعي است اگر امور حرام و ناجايز از تلويزيونگو مي س:
چون تلويزيون عبارت است از مجموعه اي از عكس ، تماشاي آن جايز است، نشود

 .. نظريه شما چيست؟ .ندكن ميد اين تصاوير حركت كن مي.. كه بيننده فكر .هاي متحرك
منكراتي از قبيل ترانه و موسيقي و تصوير و غيره كه در تلويزيون پخش  ج:

هاي اسالمي و آگاهي هاي تجاري يا  تماشاي آن حرام است. سخنراني، ندشو مي
اگر از تلويزيون پخش ، سياسي و امثال آن از چيزهايي كه در شريعت از آن منع نشده

، شوند تماشاي آن جايز است. اگر شرّ و خرابي تلويزيون بر خير و خوبي آن غالب باشد
 .دشو ميآن صادر  براساسهمان چيزي اعتبار دارد كه غالب و بيشتر است و حكم 

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفيق
 ) با اندكي تصرف. 463-462/ 1( فتاوي اللجنة الدائمة



 

 

 

 :ششم فصل
 خوبي ها و زشتي هاي اخالقي



 

 ] مفهومِ ميانه روي 93[

اهللا ، منظور از ميانه روي در دين چيست؟ لطفاً اين مطلب را كامالً توضيح دهيد س:
 به شما پاداش نيك دهد. الىتع

در دين غلو و افراط نكند و همچنين در  انسانميانه روي در دين يعني اين كه  ج:
سبب ، د و تفريطشو ميسبب تجاوز از حدود الهي ، امور دين كوتاهي نورزد؛ زيرا افراط

 ردد. گ ميكوتاهي در انجام دستورات الهي 
هصلَّى يامبرميانه روي در دين يعني تمسك به سيره ي پ غلو و  وسلَّمعلَيه وآله  اللـَّ

افراط در دين يعني: فراتر رفتن از حد سيره ي نبوي تفريط يعني فرو گذاشتن سيره ي 
 پيامبر.

چون نماز ، مثال: مردي گفت دوست دارم تمام عمر شبها بيدار باشم و عبادت كنم 
خدا غلو و افراط نموده و بر حقّ  ييم اين مرد در دينگو مي، از برترين عبادتهاست

هنيست. در زمان پيامبرصلَّى  گروهي جمع ، نيز چنين اتفاقي افتادوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
ابم. ديگري گفت: خو ميرانم و نگذ ميگفت: من شبها را با عبادت  ها آنشدند و يكي از 

فت: با زنان ازدواج گ مي. سويرم و هيچ روزي بدون روزه نمي مانمگ ميهر روز روزه 
هصلَّى م. اين خبر به پيامبركن مين  رسيد.وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

هپيامبر صلَّى   لِّی «فرمود: وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ كِنِّی أصَ ا ؟! لَ ذَ ا وَ كَ ذَ وا كَ الُ الُ أقوامٍ قَ ا بَ مَ

امُ  ومُ وَ أفطِرُ ، وَ أنَ نِّی وَ ، وَ أصُ لَيسَ مِ نَّتِی فَ ن سُ بَ عَ غِ ن رَ ؛ فَمَ اءَ جُ النِّسَ وُّ زَ   )1611F1(»أتَ

انم و هم خو ميچه شده افرادي را كه چنين و چنان گفته اند؟! اما من هم نماز «
م؛ پس هركسي كه كن مياز دواج ، يرمگ مييرم و گاهي روزه نگ ميابم. گاهي روزه خو مي

 »از سنت من روي بر تابد از من نيست.
 ها آنبيزاري جست؛ چون  ها آناينها در دين غلو و افراط كرده اند و پيامبر از عمل 

هاز سنت و روش پيامبرصلَّى  رفت و گاهي گ ميكه گاهي روزه وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

                                                            
 )1401) و مسلم  (5063بخاري  ( -1
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ابيد و قسمت ديگر را عبادت مي كرد. ازدواج خو ميافطار مي كرد. قسمتي از شب 
 .نمود مي

يد: نيازي به خواندن گو مياو كسي است كه ، ي كه كوتاهي مي ورزداما كس 
اند. ممكن خو ميو فقط نمازهاي فرض را ، انمخو ميپس نفل ن، نمازهاي نفلي ندارم

است گاهي در انجام فرايض هم كوتاهي كند چنين فردي تفريط نموده و كوتاهي و 
 اللَّـهصلَّى ت كند كه پيامبررزيده است. معتدل و ميانه رو كسي است كه در مسيري حرك

 هآلو هلَيع لَّمسو خلفاي راشدين ايشان بر آن مسير قرار داشته اند. و 
من به  يد:گو مييكي ، ندشو ميمثالي ديگر: سه نفر هستند كه با مرد فاسقي روبرو 

او سخن م و با كن مييم و از او دوري نما ميم و با او قطع رابطه كن مياين فاسق سالم ن
 يم.گو مين

م و با چهره اي كن مييد: من با اين فاسق قدم مي زنم و با او سالم گو ميدومي  
اگر مرا دعوت كند ، مكن ميم و او را نزد خودم دعوت شو ميخندان با او رو برو 

 صالح و نيك است.  از نظر من او مثل يك فرد، مكن ميدعوتش را اجابت 
نم و به خاطر دا ميبه خاطر فسق و گناهش ناپسند  يد: من اين فاسق راگو ميسومي 

، م؛ مگر در صورتي كه قطع رابطهكن ميرم و با او قطع رابطه ندا ميايمانش او را دوست 
سبب اصالح او گردد. اگر قطع رابطه سبب اصالح او نشود؛ بلكه سبب شود تا او بيشتر 

 م. كن ميبه گناه و فسق دست بزند با او قطع رابطه ن
سومي ميانه روي ، ئيم فرد اول غلو و افراط نموده است. دومي كوتاهي ورزيدهوگ مي

و اعتدال نموده است. همين قاعده و اصل در تمام مسايل ديني جاري است؛ و گروهي 
 از مردم اهل افراط و بعضي اهل تفريط و برخي ميانه رو هستند. 
همسرش بخواهد او را مثال سوم: مردي سخت در اختيار همسرش است هر جا كه 

د. كن ميرد و او را بر انجام خوبي تشويق ندا ميزنش را از گناه باز ن، د. اين شوهربر مي
 اين زن مهار او را به دست گرفته و سرپرست او شده است.
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د. كن مييرد و خود را باالتر از او مي بيند و تكبر گ ميمردي ديگر بر زنش سخت  
 گويا ارزش زنش حتي از يك خدمتكار هم كمتر است.  ،دكن مياصالً به زنش توجهي ن

هد كه اهللا و پيامبرش صلَّى كن ميمرد سومي به گونه اي با زنش رفتار  علَيه وآله  اللـَّ

 لَّمسفرمان داده استو :﴿            ﴾ :۲۲۸[البقرة[  

 .»بر شوهران خود حق دارند ها آنه بر گردن و زنان مانند وظيفه اي ك«

رَ « ا آخَ نهَ یَ مِ ضِ ا رَ قً لُ ا خُ نهَ هَ مِ رِ ؛ إن كَ نةً ومِ نٌ مُ ومِ ک مُ فرَ   )1612F1(»ال يَ

اگر رفتاري از زنش را نپسنديد رفتاري ، هيچ مرد مؤمني از زني مؤمن متنفر نشود«
 »ديگر از او را مي پسندد.

اولي در رفتار و معاشرت با ، ميانه رو است در مثالي كه باال ذكر كرديم: مرد سومي
دومي در اداي حق زن خود كوتاهي كرده ، زنش افراط نموده و از حد گذشته است

 است. و بقيه ي اعمال صالح و نيك را نيز بر همين اصل و معيار مقايسه كنيد. 
 )1/39( المجموع الثمين –شيخ ابن عثيمين 

 شريعت اسالمي پاسداري و محافظت كنيم ] چگونه از نعمت امنيت و اجراي94[

در اين كشور چگونه جامعه از نعمت اسالم و از نعمت امنيت و اجراي احكام  س:
 شريعت پاسداري و محافظت كند؟

بر مسلمين اين كشور از قبيل حكام و ملت الزم است كه شكر نعمت اسالم و  ج:
و اداي شكر با انحام ، جا بياورندارزاني نموده همواره به  ها آنامنيت را كه خداوند به 

تحقق ، حرام كرده و توقف در كنار حدود و مرزهاي الهي تعالىاهللا فرائض و ترك آنچه 

﴿ د:فرماي مي تعالىاهللا مي يابد؛ آن گونه كه             

 ﴾ :۱۵۲[البقرة[  
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 د:فرماي مي. و »م و شكر مرا بگذاريد و ناسپاسي نكنيدكن ميرا ياد  مرا ياد كنيد شما«

﴿                 ﴾ :اي آل داود « ]۱۳[سبأ

 . »و بندگان شكر گذارم اندك هستند، شكر گذاريد
و ، و عقيده شكر حقيقي را ادا كنند پس واجب است كه مردم واقعاً با گفتار و كردار

هر فردي با قلب و سخن و عملكردش خداوند را شكر گذاري كند و از خدا بترسد و 
 د:فرماي مي تعالىاهللا چنان كه ، و از نعمت هاي الهي سخن بگويد، به او اميد داشته باشد

﴿          ﴾ :ودگارت سخن بگواز نعمت پر« ]۱۱[الضحی«  

و شكر با عمل يعني اداي ، همان طور كه الزم است با عمل شكر پروردگار ادا شود
سرقت و نافرماني ، فرائض و ترك چيزهايي كه خداوند حرام نموده است از قبيل: زنا

پس همه ، پدر و مادر و قطع پيوند خويشاوندي و غيبت و سخن چيني و ديگر گناهان
 . آيند ميار اينها از شكر به شم

 كلمات مضيئةألصحاب الفضيلة العلماء –شيخ ابن باز 
 عمرو بن عبدالمنعم سليم.  :جمع و توضيح – 123في اإلرهاب ص 

 ] مسلمان بايستي به چه هيأت و شكلي باشد.95[

، ندكن ميبعضي از دينداران را مي بينيم كه به نظافت ظاهر و هيأت خود توجه ن س:
.. لطفاً .يند: نامرتب بودن از ايمان استگو ميد شو ميپرسيده وقتي كه در اين مورد 

 ايشان تا چه حدي درست است. جزاكم اهللا خيرا.  ي گفتهتوضيح دهيد كه 
تا جائي كه مي تواند لباس و ظاهرش را زيبا نمايد؛ چون  انسانشايسته است  ج:

فتند: اي رسول گ، فتگ ميپيامبر صلي اهللا عليه و سلم وقتي با صحابه از تكبرسخن 
پيامبر صلي اهللا عليه و سلم ، رد كه كفش و لباسش خوب باشددا مي.. فرد دوست .خدا

لَ [ فرمود: ِبُّ اجلَامَ ِيلٌ حيُ [خداوند زيباست و زيبايي را دوست دارد] يعني  )1613F1(]إنَّ اهللاَ مجَ

و  رد؛ بلكه خداوند زيباستدا ميخداوند اين را دوست ، اينكه كسي خودش را زيبا كند
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زيبا باشد اعتراض نكرد.  ها آنرد و پيامبر اين را كه لباس و كفش دا ميزيبايي را دوست 

نِ «ييم: معناي حديث كه گو ميبنا بر اين  يامَ نَ اإلِ ةَ مِ اذَ [ساده زيستن از ايمان  )1614F1(»إِنَّ البَذَ

 است.] 
او ، دتكلف نكند و اگر در اشيا تكلف نكند؛ بلكه اصل آن را انجام ده انسانيعني 

يعني زيبائي از ، اين حديث را بر حديثي كه هم اينك به آن اشاره شد حمل كرده است
و نبايد به حدي ، امور پسنديده نزد خداوند است؛ اما به شرطي كه در آن اسراف نباشد

 برسد كه شايستهء فرد نيست. 
 فتوا با امضاي شيخ ابن عثيمين

 است  بهتر] هر كس پرهيزگار تر باشد برتر و 96[

 يرد؟گ ميچه وقت فرد عجمي از فرد عرب برتر قرار  س:

﴿ حكم در اين مورد به همان صورتي است كه خداوند خبر داده است كه ج:    

                                   

  ﴾ :اي مردم ما شما را از يك مرد و يك زن آفريده ايم و « ]۱۳[احلجرات

را بشناسيد بي گمان نزد خداوند  شما را به طوايف و قبايل تقسيم كرده ايم تا يكديگر
 .»گرامي ترين شما پرهيزگارترين شما است

اگر فرد عرب پس اگر فرد غير عرب پرهيزگارتر باشد افضل و برتر است و 
كرامت و جايگاه با  ،پرهيزگار تر باشد از فرد غير عرب افضل و برتر است. پس فضيلت

  .و هر كس از خدا بيشتر بترسد افضل و برتر است خواه عجم باشد يا عرب، تقوا است
  109ص  31مجلة البحوث ش  –شيخ ابن باز 

 ] تقواي الهي نشانه افتخار و مالك برتري است.97[

                                                            
و ابـن   4161. و ابـو داود  لةالرسـا طبعة  -الملحق المستدرك من مسند األنصار 58) برقم 39/493احمد  ( -1

 1ج  341) و انظر الصحيحة آلباني 18(  1/9و حاكم  4118ماجه 
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مردم به صورت اجتماعي تقسيم شده اند به خصوص  بعضي از جوامع عربيدر  س:
برده ها و خدمت ( و قبايل و ضعيفان )اشراف( افراد به سادات، در نزد ما در يمن
نظريه جناب عالي در اين مورد چيست؟ آيا اين ، تقسيم شده اند )گذاران و امثالشان

  تقسيمات در شريعت اصل و اساس دارند؟
قسيمات در شريعت اصل و اساس ندارند؛ چون اسالم مردم را به لحاظ اين ت ج:

بر يكديگر اعمال صالحه قرار داده  ها آننسب و قبيله برابر قرار داده و معيار برتري 
 د:فرماي ميچنان كه خداوند متعال ، و اين نسب به خاطر شناختن يكديگر است، است

﴿                                 

       ﴾ :اي مردم ما شما را از يك مرد و يك زن « ]۱۳[احلجرات

را بشناسيد بي گمان  آفريده ايم و شما را به طوايف و قبايل تقسيم كرده ايم تا يكديگر
 .»خداوند گرامي ترين شما پرهيزگارترين شما استنزد 

ند تا شو ميمنتسب  ها آنبنا بر اين مردم قبايل و اجدادشان را مي شناسند و به 
بلكه تنها چيزي كه مايهء افتخار است  ، افتخار كنند ها آننه اينكه به ، شناخته شوند

 د.باش ميتقواي الهي 

يٍّ [ ست كه فرمود:از پيامبر صلي اهللا عليه و سلم روايت ا مِ جَ ىلَ عَ ٍّ عَ يبِ رَ لَ لِعَ ، الَ فَضْ

الَ ِ َرَ ألَ وَ ىلَ أَمحْ دَ عَ وَ ، سْ وَ هيچ عربي بر هيچ عجمي و هيچ سياهي بر سرخي « )1615F1(]إِالَّ بِالتَّقْ

 »فضيلت و برتري ندارد مگر به سبب تقواي الهي
گرامي تر است؟  چه كسي از ميان مردم  از پيامبر صلي اهللا عليه و سلم پرسيدند: 

﴿ فرمود:        ﴾ » گرامي ترين مردم نزد خداوند پرهيزگارترين

                                                            
رواه ): «3/266»  (مجمـع الزوائـد  «. قال الهيثمي فـي   4774در شعب االيمان  و بيهقي 5/411مسند احمد  -1

ــيلَ «) بلفــظ: 16(  18/12» الكبيــر«و هــو عنــد الطبرانــي فــي ». أحمــد و رجالــه الصــحيح دَ عَ ــوَ َسْ وَ الَ ألِ

..  ».أبْيَضَ
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مْ يفِ  و سپس فرمود: »ستها آن كُ يَارُ ـ[خِ مْ يفِ الْ كُ يَارُ لِيَّةِ خِ اهِ ـجَ وا]الْ هُ قِ ا فَ مِ إِذَ الَ [بهترين  إِسْ

شرطي كه فقاهت و آگاهي دين داشته شما در جاهليت بهترينتان در اسالم است به 
(باشد]

1616F

1(. 
فضل و خير و مفيد بودن براي همه در ، شجاعت، يعني كساني كه به خاطر سخاوت

اگر در دين اسالم فقاهت و آگاهي داشته باشند از بهترين ، ه اندشد ميجاهليت ستايش 
 ،ن و بد اخالق هاپائين ترند مانند بخيالن و بزدال ها آنو بر كساني كه از ، مردم هستند
 برتر باشند. 

كه گفت: پيامبر صلي اهللا  ندكن مياز ابوهريره رضي اهللا عنه روايت  ابو داود و ترمذي

اتُوا[ سلم فرمود:عليه و ينَ مَ ذِ مْ الَّ ائِهِ ونَ بِآبَ رُ تَخِ فْ امٌ يَ وَ َّ أَقْ نيَ يَنْتَهِ مِ ، لَ نْ فَحْ مُ مِ مْ فَحْ إِنَّامَ هُ

نَّمَ  هَ و، جَ يَكُ ىلَ أَوْ لَ نَ عَ وَ نَ  اللَّـهِ نُنَّ أَهْ ـمِ هُ الْ دِ هْ دَ ي يُ ذِ لِ الَّ عَ ـجُ هِ الْ فِ نْ اءَ بِأَ رَ بَ  اللَّـهَ إِنَّ ، خِ هَ دْ أَذْ قَ

بِّيَّةَ  مْ عُ نْكُ ـعَ ا بِ الْ هَ رَ فَخْ لِيَّةِ وَ اهِ ـجَ اءِ الْ يٌّ ، آبَ قِ رٌ شَ اجِ يٌّ أَوْ فَ قِ نٌ تَ مِ ؤْ وَ مُ نُ ، إِنَّامَ هُ مْ بَ لُّهُ و النَّاسُ كُ

مَ  ابٍ ، آدَ رَ نْ تُ مُ مِ آدَ  ]وَ

، بايد از اين كار باز بيايند، ندكن مي[اقوامي كه به پدران و نياكان مردهء خود افتخار 
كه به پدر ( و يا اين كه چنين فردي، زغال هايي از زغال هاي دوزخ هستتند ها آننياكان 

ثافت و مدفوع را د) نزد خداوند از سوسكي كه با بيني اش ككن ميمردهء خود افتخار 
جاهليت و افتخار به پدران را از شما دور ، خداوند، د بي ارزشتر خواهد بودبر ميپيش 

مردم همه فرزندان آدم ، كرده است. و فقط فرد يا مؤمن پرهيزگار است يا فاسق بد بخت
(هستند و آدم از خاك آفريده شده است]

1617F

2(  
فت: پيامبر صلي اهللا عليه و سلم د كه گكن ميترمذي از سمره رضي اهللا عنه روايت 

ـ[فرمود:  بُ الْ سَ ـحَ لُ الْ ـوَ ، امَ الْ وَ مُ التَّقْ رَ ، مال است و برتري و كرامت، [شرافت ]كَ

                                                            
 2378و مسلم  3353و أطرافه في   4689بخاري -1
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(پرهيزگاري است]
1618F

1(  
از واثلة رضي اهللا عنه روايت است كه گفت: گفتم اي رسول خدا عصبيت چيست؟ 

ىلَ الظُّلْمِ [ گفت: كَ عَ مَ وْ عِنيَ قَ (است كه قومت را بر ظلم و ستم ياري كني] [اين ]أَنْ تُ
1619F

2(            

بِيَّةٍ [ د:فرماي ميهمچنين  صَ ا إِىلَ عَ عَ نْ دَ نَّا مَ يْسَ مِ بِيَّةٍ ، لَ صَ ىلَ عَ اتَلَ عَ نْ قَ نَّا مَ يْسَ مِ لَ نَّا ، وَ يْسَ مِ لَ وَ

بِيَّةٍ  صَ ىلَ عَ اتَ عَ نْ مَ س بر هر كس به تعصب قومي دعوت دهد از ما نيست و هر ك« ]مَ

طايفه گرايي و قوميت بجنگد از ما نيست و هر كس بر طايفه گرايي بميرد از ما 
  )1620F3(»نيست

امام احمد از عقبه ابن عامر رضي اهللا عنه و او از پيامبر صلي اهللا عليه و سلم روايت 

[ د كه فرمود:كن مي وَ قْ ينِ وَ تَ لٌ إِالَّ بِالدِّ دٍ فَضْ ىلَ أَحَ دٍ عَ َحَ يْسَ ألِ كسي بر كسي  هيچ« ]لَ

(ديگر فضيلت ندارد مگر با دين و تقوا
1621F

4(«  
 ترديدي نيست كه اگر فرزندان و نوادگان اخالق و رفتار پدران و اجدادشان را

چنان كه شاعر   ند؛كن ميكاري ن ها آنتنها افتخار كردن بر نياكان براي ، نداشته باشند
 يد:گو مي

ـــلَفٌ  ـــمْ سَ ُ امٍ هلَ وَ ـــأَقْ تَ بِ ـــرْ تَخَ ا افْ  إِذَ
 

وا ـدُ لَ ـا وَ ئْسَ مَ كِنْ بـِ قْتَ وَ لَ دَ نَا صَ لْ (قُ
1622F

٥( 

 

                                                            
المعجـم  «)، و الطبراني فـي  4219و ابن ماجه  (» حسن غريب صحيح«و قال:  3271و ترمذي  5/10احمد  -1

) و 7922(  4/325) و 2690(  2/163) و الحاكم 209،208( 3/302) و الدار قطني 6913،6912»  (الكبير
 صححه و وافقه الذهبي.

) و هو 20865»  (الكبري«، و البيهقي في 193،236» الكبير«و الطبراني في  7492ويعلي و اب 5119ابوداود  -2
 ) و ضعفه األلباني.81./1البن مفلح  (» عيةاآلداب الشر«حديث حسن؛ انظر: 

 آن را حسن قرار داده و آلباني آن را ضعيف دانسته است.  1/81ابن مفلح در االداب شرعي  -3

 السلسلة الصحيحة) 814(  17/295الكبير  و طبراني 4/158احمد  -4
 شعر منسوب است به ابن رومي با اين عبارت: -5

ــــاءِ  ــــرتَ بآب ــــئن فخ ــــبٍ   ل سَ ي حَ وِ  ذَ
 

وا ــدُ لَ ــا وَ ــئس م ــن ب ــدقتَ و لك ــد ص  لق
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 ها آنييم راست گفتي ولي گو مي، به اقوامي افتخار كني كه شاهكاري كرده اند هرگاه
 بد فرزنداني داشته اند.

از جعفر صادق بن محمد باقر بن علي زين العابدين نقل شده كه او باري از ترس  
يكي از شاگردانش به او گفت: شما از فرزندان ، شد خداوند چنان گريه كرد كه بيهوش

د حتي بر ميپيامبر صلي اهللا عليه و سلم هستي؛ او گفت خداوند هر پرهيزگاري را باال 
د حتي اگر شريف و قريشي كن ميو هر گناهكاري را خوار ، اگر برده اي حبشي باشد

 يد:گو ميباشد؛ چنان كه شاعر 

ــلْامنَ  ــالمُ سَ ــعَ اإلس فَ ــد رَ سٍ لق ــارِ  فَ
 

بْ  ـَ ـا هلَ بَ يَّ أَ ـقِ كُ الشَّ ْ عَ الرشِّ ضَ دْ وَ (وَ قَ
1623F

١( 
 

اسالم مقام سلمان فارسي را باال برد و شرك ابو لهبِ بدبخت را حقير و پائين قرار 
  .داد

: حكم شريعت در مورد عرف حاكم در بسياري از قشرهاي جامعه يمني مبني 2س
يف و سيد فقط با سيد ازدواج شر، بر عدم ازدواج با قشرهاي ديگر جامعه چيست

حتي اگر ، دكن ميو همچنين قبيله اي با كساني كه پايين تر از او هستند ازدواج ن، دكن مي
كسي كه براي خواستگاري آمده از نظر ديني صالح ترين فرد از نظر ديني باشد؟ 

ح مفهوم شرعي را در مسألهء برابري و هم كفو بودن در ازدواج را توضي همچنين لطفاً
 دهيد؟
و منظورشان از ، : اين عرف در يمن و همچنين در ميان قبيله هاي نجد رواج دارد2ج

و اين ها به ، ند كه از قبيله هاي عربي هستندشو ميقبايل كساني هستند كه شناخته 
ند و زن ده ميكساني كه روزگاري پدران يا اجدادشان برده بوده و آزاد شده اند زن ن

د استدالل كن مييثي كه فضيلت و رفعت مقام عرب ها را ثابت و از احاد، يرندگ مين
ذكر » بلوغ المرام«يند كه صاحب نما ميو همچنين از حديث ضعيفي استدالل ، ندكن مي
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(كرده است
1624F

اءُ بَعْضٍ [ و عبارت حديث مذكور اينگونه است: )1 فَ م أَكْ هُ بُ بعضُ رَ ايل ، العَ واملَوَ

اء بعض فَ هم أكْ اماً  إال حائِكاً أو، بعضُ جَّ  )1625F2(]حَ

كفو  )آزاد شده اند كساني كه برده بوده و( و موالي، عرب ها كفو يكديگرند« 
  »به جز كسي كه حجام باشد، يكديگرند

چنان كه ، ندباش مياما اين حديث ثابت نيست و احاديثي آمده كه بر خالف آن 
1626Fثه در آوردپيامبر صلي اهللا و عليه و سلم زينب بنت جحش را به ازدواج زيد بن حار

و ، 3
1627Fفاطمه بنت قيس را به ازدواج اسامه در آورد

 و مواردي ديگر.، 4
فقها گفته اند كفو براي صحت نكاح شرط نيست؛ مگر آن كه يكي از زن و شوهر 

و بر همين ، داراي نقصي باشد كه شرافت و آوازه ي ديگري را لكه دار و معيوب نمايد
 د. شو ميحمل 

اتَ [ روايت شده كه گفت: آنچه از عمر رضي اهللا عنه وَ ن ذَ نَعَ َمْ ـألَ ابِ أن الْ سَ أَحْ

نْ  نَ إالَّ مِ جْ وَ زَ ـيُ اءِ الْ فَ م مگر ده ميزنان داراي حسب و شرافت را اجازه ازدواج ن« )1628F5(]أَكْ

 ، »باشند ها آنبا كساني كه كفو 
پس اگر شوهر معيوب يا فقير باشد يا حرفه و كارش بي ارزش و پيش پا افتاده 

اين براي ، مثل رفتگر اگر چنين كسي با زني داراي شهرت و شرافت ازدواج كند، باشد
 فقها اينگونه گفته اند. ، دشو ميآن زن و قبيله اش نقص و عيب شمرده 

                                                            
 بلوغ المرام حافظ ابن حجر عسقالني رحمه اهللا -1
و  4/379و ن ك  (فيض القـدير)   13549 – 13547و بيهقي در الكبري  208 ،5/95ابن عدي در الكامل  -2

 6/262نيل االوطار 

  ﴿در تفسير آيه  272  ،20/271ابن جرير طبري در تفسيرش  -3     ﴾ :٣٦[األحزاب[ 

 ذكر كرده است.

 و ديگران.  415 - 412 ،6/373و احمد  1480) و مسلم 1210(  2/580موطا مالك  -4

 عليه رحمه اهللاشيخ االسالم ابن تيميه  19/28مجموع الفتاوي  -5
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اشراف هاشمي) بر ديگر مسلمانان مزيت و ويژگي خاصي ( آيا طبقه ي سادات :3س
ند. سادات بر ديگران چه كن ميتعظيم ، را تا حد تقديس ها آندارند؟ چنان كه بعضي 

 حقي دارند؟ ديگران با سادات چه رفتاري داشته باشند؟ 
شميان مزيتي ها آندر دوران پيامبر صلي اهللا عليه و سلم و دوران نزديك به ايش :3ج

چنان كه پيامبر صلي اهللا عليه و سلم آنان را از گرفتن زكات منع ، بر ديگران داشتند
، اما اين مزيت در اين زمان ضعيف شده است، ردم استنمود؛ چون زكات چرك مال م

هاشميان آن زمان در جد سوم و مثل آن ، از نسب هاي هاشميان دور شده اند ها آنچون 
و اينها بعد از سي يا چهل جد نسبشان ، نسبشان به پيامبر صلي اهللا عليه و سلم مي رسيد

د. ظاهر اين است شو ميضعيف پس اين مزيت ، به پيامبر صلي اهللا عليه و سلم مي رسد
اما تعظيم آنان و مقدس ، جايز است ها آنكه اگر فقير يا مديون باشند گرفتن زكات براي 

 جايز نيست. ها آنپنداشتن 
ايشان صلي ، بايد دانست كه هر كس پيامبر صلي اهللا عليه و سلم را تعظيم مي كرد

مردي به او گفت: اي بهترين چنان كه ، اهللا عليه و سلم او را از كارش منع مي كرد

]! پيامبر فرمود: ها انسان يمُ اهِ رَ اكَ إِبْ تِ [ و فرمود: )1629F1(»او ابراهيم است« [ذَ امَ أَطْرَ وينِ كَ طْرُ الَ تُ

مَ  يَ رْ  ابْنَ مَ ارَ هُ ، النَّصَ بْدُ ا عَ نَ إِنَّامَ أَ هُ ، فَ ولُ سُ رَ بْدُ اهللاِ وَ وا: عَ ولُ قُ  )1630F2(]فَ

نگونه كه نصاري عيسي بن مريم را بيش از حد [در ستايش من زياده روي نكنيد آ
 »] بنده و رسول خدا«پس بگوئيد: ، باال برده اند؛ همانا من فقط بنده خدا هستم

ا [ فت:گ ميو  نمود ميپيامبر صلي اهللا عليه و سلم همواره تواضع و فروتني  نَ إِنَّامَ أَ

بْدٌ  ْلِسُ ، عَ امَ جيَ لِسُ كَ ـأَجْ بْدُ الْ امَ يَ ، عَ لُ كَ بْدُ وآكُ لُ العَ  ] أْكُ
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و همانطور غذا ، مي نشينم همانطور كه يك برده مي نشيند، من فقط بنده اي هستم«
(رد.خو ميرم كه يك برده غذا خو مي

1631F

1(« 
پيامبر ، وقتي كه يكي از باديه نشين ها نوعي شكوه و بزرگي را براي ايشان قائل شد 

لُ إِنَّ [ صلي اهللا عليه و سلم او را نهي كرد و فرمود: أْكُ يْشٍ تَ رَ نْ قُ أَةٍ مِ رَ ا ابْنُ امْ نَ ـامَ أَ يدَ الْ دِ  ]قَ

(رد.خو ميمن فقط فرزند زني از قريش هستم كه گوشت خشك شده «
1632F

و ايشان ، »)2
 دوست داشت كه اينگونه توصيف شود كه بنده و پيامبري است. 

ي را همه اينها دليلي هستند بر اينكه ايشان صلي اهللا عليه و سلم تواضع و فروتن
 شت. دا ميدوست 

قابل بحث و  ها آنادعاي ، ند كه هاشمي هستندكن ميترديدي نيست كه آنان ادعا  
با پيامبر صلي اهللا عليه و سلم فاصله زيادي دارد و در قرن  ها آنچون نسبت ، تأمل است

اهند شريف خو ميو چون كه بسياري از عرب ها ، هاي گذشته انساب مخلوط شده اند
، ندكن ميرا تصديق  ها آنو مردم ، ند كه از بني هاشم هستندكن ميين رو ادعا باشند از ا

، مانند ساير مردم هستند ها آنبلكه ، جايز نيست ها آنپس بنابر اين اين تعظيم و تقديس 
و فقط آنچه مطرح است اين است كه فرد يا مؤمن پرهيزگاري است يا فاسق بدبختي 

 است.

ـــا اال كَ مَ ـــرُ مْ عَ ــهِ إال نســـانلَ ينـِ   بِدِ
 

ـبْ  يلَ النَّسَ االً عَ ي اتِّكَ وَ كِ التَّقْ ُ (فَالَ تَرتْ
1633F

٣( 
 

فقط به ديانت اوست پس تقوا را به تكيه به نسب  انسان[به جانت سوگند كه ارزش  
 رها مكن.] 

                                                            
رواه ): «19/9»  (مجمـع الزوائـد  «. قال الهيثمـي فـي   4920بويعلي مسند ا 1/381الطبقات الكبري ابن سعد  -1

بْدٌ «: ةو أخرجه بزياد» أبويعلي و إسناده حسن ) عن يحيي 5572»  (شعب اإليمان«: البيهقي في »فإنَّام أنا عَ

 بن أبي كثير مرسالً.

) 4366(  3/48) و 3733(   2/466وحـاكم در المسـتدرك    1260و طبراني در االوسط   3312ابن ماجه  -2
 ييد كرده است روايت كرده و آن را صحيح قرار داده است و ذهبي او را تأ

 شعر به امير المؤمنين علي رضي اهللا عنه منسوب است . -3
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 هه  23/1/1427سخن و امالي شيخ ابن جبرين 
ديگران باالتر بعضي از منتسبين به اهل بيت بر اين باورند كه مقامشان از  :4س 

ند و عبادت ها را انجام ده ميو از اين رو خود را از ديگر مردم برتر قرار ، است
در  ها آنچون مسلم، زياني ندارد ها آنند اين كار براي كن ميو فكر ، ندده مين

چون در نماز بر پيامبر صلي اهللا عليه و سلم و آل ، ندكن ميدعا  ها آننمازهايشان براي 
 .. آيا اين ادعا درست است؟ .دشو ميرستاده ايشان درود ف

يٍّ ] د:فرماي ميپيامبر صلي اهللا عليه و سلم  :4ج مِ جَ ىلَ عَ ٍّ عَ يبِ رَ لَ لِعَ الَ ِ، الَ فَضْ دَ ألَ وَ وَ سْ

يَضَ  بْ ىلَ أَ ، عَ وَ هيچ عربي بر هيچ عجمي و هيچ سفيدي بر هيچ سياهي « ]إِالَّ بِالتَّقْ

  »ا.فضيلت و برتري ندارد؛ مگر با تقو
حتي اگر برده اي ، پس هر كس پرهيزگار و صالح باشد داراي فضيلت و پاداش است

حبشي باشد و هر كس كه گناهكار و يا كافر و يا بدعت گذار باشد بدبخت و نافرمان 
 يد:گو مياز اين رو شاعر ، است حتي اگر شريف و قريشي باشد

ـــا اال كَ مَ ـــرُ مْ عَ ــهِ  نســـانلَ ينـِ  إال بِدِ
 

 ُ ـبْ فَالَ تَرتْ ـيلَ النَّسَ ـاالً عَ ي اتِّكَ وَ  كِ التَّقْ
 

فقط به ديانت اوست پس تقوا را با تكيه به نسب  انسانبه جانت سوگند كه ارزش 
 رها مكن.

سٍ  ــارِ ــلْامنَ فَ ــالمُ سَ ــعَ اإلس فَ ــدْ رَ قَ  فَ
 

بْ  ـَ ـا هلَ بَ يَّ أَ ـقِ ـكُ الشَّ ْ ـعَ الرشِّ ضَ دْ وَ  وَ قَ
 

 ] ، هبِ بدبخت را خوار گردانيد[اسالم مقام سلمان را باال برد و شرك ابول
ند از اهل بيت هستند با اين چيز شرافت و كن ميوقتي چنين است كساني كه ادعا 

﴿ د:فرماي ميچون خداوند متعال ، ند؛ مگر با تقواي الهيآور ميفضيلتي را بدست ن  

     ﴾ »ن شماستگرامي ترين شما نزد خداوند پرهيزگارتري«. 

جايز نيست كه تكبر كنند و خود را از ديگران باالتر بدانند؛ زيرا هر  ها آنپس براي 
رداند. هر كس به خاطر خداوند تواضع و فروتني گ ميكس تكبر كند خداوند او را خوار 

 د. هر كس عبادات را ترك كند كفر ورزيده است.بر ميخداوند مقام او را باال ، نمايد
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بُهُ [ د:فرماي ميهللا عليه وسلم پيامبر صلي ا عْ بِهِ نَسَ ِ ْ يُرسْ هُ ملَ لُ مَ أَ بِهِ عَ طَّ نْ بَ هر كس را « )1634F1(]مَ

  »نسبش به او سرعت و پيشروي نخواهد داد، عملكردش عقب انداخته باشد
 چنان كه، ندكن ميآل پيامبر صلي اهللا عليه و سلم كساني هستند كه از ايشان پيروي 

﴿ د:فرماي ميي كه آل فرعون در گفته اله           ﴾

كساني هستند كه از  ها آن »آل فرعون را در سخت ترين عذاب وارد كنيد« ]۴۶[املؤمن: 
 يد:گو ميبنابراين شاعر ، دين فرعون پيروي مي كردند

ـــــهِ  تِ لَّ ـــــاعُ مِ بَ ـــــمْ أتْ ـــــيِّ هُ  آلُ النَّبِ
 

نْ عَ  انَ مِ نْ كَ بِ مَ ـرَ ـنْ عَ مْ وَ مِ ـنْهُ مٍ مِ  جَ
 

 .آل پيامبر كساني هستند كه از دين ايشان پيروي مي كردند خواه عجم باشند يا عرب

ـــــهُ  تُ ابَ رَ ـــــهُ إِالَّ قَ ـــــنْ آلُ كُ ْ يَ ـــــوْ ملَ  لَ
 

َــبِ  ي أَيبِ هلَ ــاغِ ــيلَ الطَّ ــيلِّ عَ ــيلَّ املُصَ  صَ
 

لهب سركش درود مي  اگر آل ايشان فقط خويشاوندان ايشان بودند نمازگذار بر ابو 
 فرستاد.

پس افتخار به پدران و اجداد جايز نيست و به ايشان هيچ چيزي جز عمل او سود  
ند از فرزندان اسرائيل يعني: يعقوب پيامبر و فرزند پيامبر كن مينمي رساند. يهوديان ادعا 

 فايده اي نمي رساند و اينكه مسلمين ها آنخدا ابراهيم هستند؛ اما اين نسب به 

ـهُ ( يند:گو مي دٍ اللَّ َمَّ ىلَ آلِ حمُ عَ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ منظورشان كساني اند كه از دين پيامبر  )مَّ صَ

و كساني از اهل  و يا منظورشان افراد صالح از اهل بيت ايشان هستند، ندكن ميپيروي 
آن داخل  بيت گذشته و آينده كه كفر ورزيده اند يا از فرمان پيامبر سرپيچي كرده اند در

 نيستند. 
 هه  8/4/1427 –قول و امالي شيخ ابن جبرين 

 دشو مي] سنت در سالم كردن براي كسي كه وارد مجلس 98[
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وقتي كه ، بخصوص در مجالس و عروسي ها، بسياري از مردم عادت كرده اند س:
ند به دست دادن و سالم كن ميند از سمت راست مجلس شروع شو ميوارد مجلس 
و اين ، تا اينكه همه مجلس را دور مي زنند، كساني كه آن جا نشسته اند كردن به همه

، د تا بعضي از حاضران در جلسه همچون پيرمردان بلند شوند و بنشينندشو ميامر سبب 
و باز دوباره بلند شوند و بنشينند. گاهي در سمت راست مجلس كودكان و افراد 

ست كه اين چيز در آن نباشد؛ لذا از كوچكتر نشسته اند. كمتر مناسبت و جلسه اي ه
 د كه اين مسئله را توضيح دهيد و سنت در اين مورد را بيان كنيد.شو ميجنابعالي تقاضا 
 .جزاكم اهللا خيرا

نم سالم كردن و دست دادن با تك تك افراد حاضر در دا ميتا جايي كه من  ج:
ست. فردي كه وارد اصل و ريشه اي در سنت ندارد؛ بلكه سنت بر عكس اين ا، جلسه

د بايد سالم كند و جايي بنشيند كه آخر مجلس است؛ احمد و ابو داود از شو ميجلسه 
به مجلس پيامبر صلي اهللا  هرگاه«جابر بن سمرة رضي اهللا عنه روايت كرده اند كه گفت: 

  )1635F1(.»عليه و سلم مي آمديم در جايي مي نشستيم كه پايان مجلس بود
هيچ كس براي اصحاب از «هللا عنه روايت است كه گفت: از انس ابن مالك رضي ا

را مي ديدند براي  پيامبر، اصحاب هرگاهپيامبر صلي اهللا عليه و سلم محبوب تر نبود؛ 
نستند كه پيامبر صلي اهللا عليه و سلم بلند شدن را نمي دا ميند؛ چون شد ميايشان بلند ن

(پسندد
1636F

2( « 
» )1637F3(ةالمشكا«آلباني در حاشيه ». يححديث حسن صح«يد: گو ميو ، روايت ترمذي

 يد: اسناد آن صحيح است. گو مي

                                                            
، و »حسن صـحيح غريـب  «و ترمذي مي گويد:  ،2725و ترمذي  4825و ابو داود  107 ،98 ،5/91احمد  -1

 روايت كرده است. 5682در الكبري  و بيهقي  6433ابن حبان 

و ابـن ابـي    3784و ابـويعلي   1961 – 1958و ضـياء در المختـارة    2754) و ترمذي 250 ،3/132احمد  ( -2
 »حسن صحيح غريب«روايت كرده است. و قال الترمذي:  25583شيبه در مصنف خود 
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د كن مياين داللت ، دشو ميپس وقتي صحابه صلي اهللا عليه و سلم براي پيامبر بلند ن
دست  ها آنبا  شد ميكه هرگاه پيامبر صلي اهللا عليه و سلم وقتي وارد مجلس اصحاب 

ند؛ شد ميبلند  ها آند دا ميم با اصحاب دست و اگر پيامبر صلي اهللا عليه و سل، ددا مين
كه پيامبر صلي اهللا عليه و سلم نزد يكي از صحابه بايستد تا با او  آيد ميزيرا بعيد به نظر 

دست دهد؛ اما او بلند نشود؛ چون بديهي است كه صحابه رضي اهللا عنهم بيش از همه 
 ادب را در حضور ايشان و كامالً، پيامبر صلي اهللا عليه و سلم را تعظيم مي كردند

 رعايت مي كردند.
مثل اين كه ، دكن ميد و از سمت راست آغاز شو مياما اين كه فردي وارد مجلس 

(آب
1638F

اين ، يدنما مييا قهوه يا چاي را از سمت راست خودش به اهل مجلس تعارف  )1
چنان كه ابن عباس ، خالف سنت است؛ بلكه سنت اين است كه از بزرگتر شروع شود

وا [ :قال سقى إذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان د:كن ميضي اهللا عنه روايت ر ؤُ دَ اِبْ

ابِرِ  پيامبر خدا صلي اهللا عليه و سلم وقتي آب مي نوشيد؛ سپس « ]بالكبريِ أو قال: باألَكَ

(فت از بزرگترها شروع كنيد]گ ميمي فرمود: [از بزرگتر يا 
1639F

يعني ابتدا به بزرگتر آب ( )2
يد: اين حديث گو مي 10/87عالمه ابن حجر در فتح الباري  »ابويعلي«) روايت از بدهيد

 با سند قوي روايت شده است. 
عالمه ابن حجر اين حديث را با حديث انس بن مالك رضي اهللا عنه جمع كرده كه 

ىلَّ [ د:كن ميانس روايت  عَ  اللَّـهُ أَنَّ النبي صَ بَنًا وَ بَ لَ ِ لَّمَ رشَ سَ يْهِ وَ لَ رٍ عَ بُو بَكْ هِ أَ ارِ سَ ريض  نْ يَ

؛ فقال عمر اهللا عنه ٌّ ايبِ رَ ينِهِ أَعْ مِ نْ يَ عَ طِيه األعرايب –ريض اهللا عنه  وَ عْ طِ -و خاف أن يُ : أَعْ

طَاهُ ، أبابكر يا رسول اهللا عندك أَعْ ـفَ : الْ الَ مَّ قَ َّ الذي عن يمينِهِ ثُ ايبِ رَ ـأَعْ نَ فَ الْ مَ ـأَيْ نَ الْ مَ  ]أَيْ

                                                            
بـراي همـه مـردم تقسـيم مـي شـود؛ امـا اگـر شخصـي آب يـا چـاي             و اين زماني است كه آب و چـاي  -1

 درخواست نمود بايد اول به ايشان داده شود.

مي گويـد:   5/81روايت كرده است. هيثمي در مجمع الزوائد  3786و طبراني در االوسط  2425ابويعلي  -2
 »راويان ابو يعلي رجال صحيح هستند.«
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اهللا عليه و سلم شير نوشيد و در سمت چپ او ابوبكر رضي اهللا عنه [پيامبر صلي  
بود و در سمت راست ايشان مردي صحرا نشين بود. عمر رضي اهللا عنه ترسيد كه پيامبر 

–شير را به باديه نشين بدهد كه در سمت راست پيامبر نشسته بود  صلي اهللا عليه و سلم

 اما، ابوبكر بدهيد كه كنارتان نشسته استگفت: اي رسول خدا باقيمانده ي شير را به 
پيامبر صلي اهللا عليه و سلم شير را به باديه نشين داد كه در سمت راست او بود و 

(فرمود: از سمت راست بايد شروع كرد]
1640F

. بخاري اين حديث را در كتاب المساقاة و در )1
 جاهاي ديگري با الفاظي ديگر نزديك به اين متن روايت كرده است.

(مه ابن حجر در فتح الباريعال
1641F

يد: اين حديث با حديث قبلي اينگونه قابل گو مي )2
در ، د كه تمام افراد حاضر در مجلسشو ميبر حالتي حمل ، جمع است كه اين حديث

اما اگر تمام افراد در جلوي بزرگتر نشسته اند و يا اينكه همه در ، يك سطح قرار دارند
در اين ، نباشد ها آنالً فرد بزرگسالي در ميان سمت چپ يا پشت سر باشند و يا اص

يم و ابتدا كن ميترك ، صورت شروع كردن از سمت راست را به عنوان يك قاعدهء كلي
د؛ وقتي شو ميخاص ، آغاز به بزرگتر، و يا از عموميت اين امر، يمكن مياز بزرگتر شروع 

صورت در اين ، بعضي از سمت راست رئيس نشسته باشند و بعضي سمت چپ
، كسي كه در رده ي پايين تر است بر كسي كه در رده باالتر است كوچك بر بزرگ و

ردد. يعني وقتي كوچكتر و كسي كه در رده پايين تر است در سمت راست گ ميمقدم 
 رئيس قرار داشته باشند.

اين است كه اگر در چپ و راست افرادي ، رددگ ميپس آنچه از سنت روشن  
ه ساقي يا كسي كه نوشيد و خواست اضافه را به كسي از همنشين ها مانند اين ك، بودند
خواه به سبب علم يا ، بايد از كسي آغاز كند كه در سمت راست او قرار دارد، بدهد

 ثروت يا سن برتر باشد يا نباشد.

                                                            
 و أطرافه عنده. 2352بخاري  -1
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بنابراين در اين حالت حق تقدم با كساني است كه طرف راست قرار دارند؛ اما اگر 
نشسته بودند همه روبروي رئيس بودند بايد از كسي آغاز كند كه  كساني كه در مجلس

از ابويعلي آمده بود و چنانكه در حديث بخاري ، چنانكه در حديث سابق، بزرگتر است

د كه كن ميآمده كه ابن عمر رضي اهللا عنهما روايت  »دفع السواك إيل األكرب«در باب 

اينِ [ پيامبر صلي اهللا عليه و سلم فرمود: نْ  أَرَ ُ مِ ربَ ا أَكْ َ مهُ دُ نِ أَحَ الَ جُ ينِ رَ اءَ اكٍ فَجَ وَ كُ بِسِ وَّ أَتَسَ

ـ اكَ الْ وَ لْتُ السِّ نَاوَ رِ فَ ـآخَ ْ الْ ربِّ : كَ يلَ يلِ قِ ؛ فَ امَ نْهُ رَ مِ غَ تُهُ إِىلَ ، أَصْ عْ فَ دَ ـفَ امَ الْ نْهُ ِ مِ ربَ   )1642F1(]أَكْ

يكي بزرگتر بود. در خواب ديدم كه مسواك مي زنم. آنگاه دو مرد نزد من آمدند كه «
من هم ، من مسواك را به كوچكتر دادم؛ به من گفته شد: مسواك را به بزرگتر بده

  مسواك را به بزرگتر دادم.]
يد: در اين حديث گو ميابن بطال  يد:گو ميحافظ ابن حجر در شرح اين حديث 

راه و همچنين غذا و آب و ، بزرگتر مقدم است، اشاره شده كه در تعارف كردن مسواك
(رفتن و سخن گفتن نيز همين حكم را دارد.

1643F

2( 
آيا از بزرگتر آغاز شود؟ چون در اين ، اگر همه افراد در سمت راست يا چپ بودند

صورت كسي از نظر راست بودن بر ديگران برتري ندارد؛ زيرا همه در يك سمت قرار 
  ر دارد.دارند يا از كساني شروع كند كه به او نزديكترند؟؛ چون نزديكي اعتبا

إنَّ [ ام المؤمنين عايشه رضي اهللا عنها از پيامبر صلي اهللا عليه و سلم پرسيد و گفت:

نِ  يْ اباً  يلِ جارَ نكِ بَ ِامَ مِ هبِ رَ :إِىلَ أقْ الَ ي؟ فقَ دِ ِامَ أُهْ [من دو همسايه دارم به كدام يك  ]فإىل أهيِّ

(يكتر است]هديه دهم؟ پيامبر فرمود: به كسي كه دروازهء خانه اش به تو نزد
1644F

روايت  )3
اما اگر مقتضاي حال را در ، احمد و بخاري. اين حديث از حديث اول نزديكتر است

 بهتر است.، نظر بگيرد
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به اين خاطر در مورد اين مسئله به تفصيل سخن گفتم؛ زيرا مردم شيوه اي مخالف با 
د شو مي سنت پيامبر در پيش گرفته اند؛ زيرا سنت اين است كه فرد وقتي وارد مجلس

بايد سالم كند و در جايي بنشيند كه انتهاي مجلس است؛ مگر آنكه در ميان اهل مجلس 
د كه به طور ويژه با او دست داده كن ميچنين اقتضا ، كسي باشد كه حالت و وضعيت

امروزه مردم شيوه ي ، ...مثالً به خاطر علم يا بزرگي سن يا آمدنش از سفري و، شود
، ندده ميانجام ، دباش مي تعالىكه سنت است و مايهء تقرب به اهللا  جديد را با اين عقيده

 بر خالف سنت است. كه البته با اين توضيح مشخص شد كه چنين كاري
اهم كه ما را در تحصيل علم و عمل به راه راست هدايت كند و خو مي تعالىاز اهللا 

سوي خود به ما  دلهاي ما را پس از آن كه ما را هدايت نموده منحرف نسازد و از
 رحمت ببخشد. بي گمان او بخشنده است. 

 و صيل اهللا و سلم عيل نبينا حممد و عيل آله و صحبه امجعني. ، واحلمدهللا رب العاملني

 هــ  23/4/1419 فتوا با امضاي شيخ ابن عثيمين

  آيد مي] حكم بلند شدن براي كسي كه 99[

آيا بايد بلند ، ند و من بلند نشدممردي وارد شد و همه به احترام او بلند شد س:
 ند؟ شو ميم؟ آيا كساني كه بلند شده اند گناهكارشد مي

بلكه بلند شدن براي كسي ، بلند شد آيد ميالزم نيست كه براي كسي كه از بيرون  ج:
كسي كه به استقبال ديگري ، نوعي معرفت و فضيلت اخالقي است، آيد ميكه از بيرون 

دست بدهد و دستش را بگيرد بخصوص  آيد مياز بيرون  بلند شود و با كسي كه
 پس اين از خوبي ها و فضايل اخالقي است.، صاحب خانه و بزرگان

ىلَّ  و قد قام النبي[ لَّمَ  اللَّـهُ صَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ َ له  و قامت، لفاطمة عَ يضِ ا اللَّـهُ رَ نْهَ [پيامبر  ]عَ

ه صلَّى براي ايشان  عنْها اللَّـه رضي و فاطمه، شد ميبراي فاطمه بلند  موسلَّ وآله علَيه اللـَّ
(شد ميبلند 

1645F

1([. 
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َ  [وقام الصحابة
يضِ مْ  اللَّـهُ رَ نْهُ َ  بأمره لسعد بن معاذ عَ

يضِ نْهُ  اللَّـهُ رَ ملا قدم ليحكم يف  عَ

ه رضي [و صحابه بني قريظة] براي  وسلَّم وآله علَيه ـهاللَّ صلَّىبه فرمان پيامبر  عنْهم اللـَّ

ه رضيسعد بن معاذ  وقتي براي حكم كردن در مورد بني قريظه آمد بلند عنْه  اللـَّ
(شدند

1646F

1([ 

َ  [و قام طلحة بن عبيداهللا يضِ ـهُ رَ نْهُ  اللَّ ىلَّ  من بني يدي النبي عَ لَّمَ  اللَّـهُ صَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ ملا  عَ

َ  جاء كعب بن مالك يضِ ـهُ  رَ نْهُ  اللَّ نَّاهُ ثم جلس]، حني تاب اهللا عليه عَ [وقتي اهللا  فصافحه و هَ

ه رضي توبه كعب بن مالك تعالى ه رضي را پذيرفت طلحة بن عبيد اهللا عنْه اللـَّ عنْه  اللـَّ
ه صلَّى در جلوي پيامبر ست داد و به او براي او بلند شد و با او د وسلَّم وآله علَيه اللـَّ

(تبريك گفت و سپس نشست
1647F

2( [ 
اين از خوبيهاي اخالقي است و در آن گنجايش است. آنچه منكر و نادرست 

اين است كه براي تعظيم كسي بايستند. اما اين كه كسي بلند شود تا از ميهمان ، دباش مي
ي براي تعظيم اما اين كه فرد، استقبال كند يا با او دست دهد يا سالم كند اين جايز است

يا اين كه به هنگام ورود كسي  و احترام كسي بلند شود در حالي كه مردم نشسته اند
اين كار شايسته نيست. بدتر از همه اين است كه ، بايستد بدون آنكه با او دست دهد

نه به خاطر پاسداري و نگهباني از ، فردي نشسته باشد و مردم به احترام او ايستاده باشند
 فقط به خاطر تعظيمش  او؛ بلكه

 بلند شدن چنانكه علما گفته اند سه حالت دارد: 
چنانكه عجمها ، نوع اول: فردي به تعظيم كسي بلند شود و آن فرد نشسته باشد

ه صلَّىند آنگونه كه پيامبر كن ميپادشاهان و بزرگان خود را اينگونه تعظيم   وآله علَيه اللـَّ
لَّمسلَّىبنابراين پيامبر ، ين جايز نيستا، فرموده است وص ه وقتي  وسلَّم وآله علَيه اللـَّ

فرمان داد كه همراه او نماز را نشسته  ها آننشسته در نماز پيش نماز اصحابش بود به 
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(بخوانند
1648F

و[ و وقتي بلند شدند فرمود:، )1 قُ ؛ يَ ومِ الرُّ سَ وَ ارِ لَ فَ لُونَ فِعْ عَ تَفْ ا لَ مْ آنِفً تُ ىلَ كِدْ ونَ عَ مُ

ودٌ  عُ مْ قُ هُ مْ وَ لُوكِهِ اآلن نزديك بود كه كاري را بكنيد كه فارس ها و رومي ها انجام « ]مُ

براي تعظيم پادشاهان خود را تعظيم پادشاهان خود مي ايستند در حالي  ها آنند. ده مي
(كه پادشاهان نشسته اند

1649F

2(«  
بدون استقبال ، او بلند شود نوع دوم: به هنگام ورود يا خروج فرد؛ فقط براي تعظيم

و مصافحه؛ بلكه فقط به خاطر تعظيم و بزرگداشت. اين كار حداقل مكروه است. 
ه صلَّىهنگامي كه پيامبر  ند چون شد ميصحابه بلند ن شد ميوارد  وسلَّم وآله علَيه اللـَّ

ه صلَّى نستند كه رسول اهللادا مي  اين چيز را نمي پسندد.  موسلَّ وآله علَيه اللـَّ
تا با او مصافحه كند يا دستش را  آيد ميبلند شدن براي استقبال كسي كه  :نوع سوم

اين اشكالي ندارد؛ بلكه چنان كه گذشت ، بگيرد تا او را در جايش بنشيند و امثال آن
 سنت است. 

 )4/394( مجموع فتاوي –شيخ ابن باز 

 ي بزرگان ] حكم كج شدن و بوسيدن دست ها100[

: حكم بوسيدن دست ها چيست؟ حكم بوسيدن دست كسي كه داراي فضل و 1س
.. چيست؟ حكم بوسيدن دست عمو و دايي و ديگر بزرگتر .مقام است همچون معلم و

ها چيست؟ آيا بوسيدن دست هاي پدر و مادر ممنوعيتي شرعي دارد؟ بعضي از مردم 
 يند اين نوعي ذلت است.گو مي

اگر به صورت احترام براي علما و پدر و مادر و بزرگتر ، جايز است: به نظر من 1ج
 به آن مراجعه كنيد.، رساله اي تأليف كرده است» ابن االعرابي«ها باشد. در اين مورد 

اگر كسي دست پدر و مادر و يا خويشاوندان بزرگتر و اهل فضل را ببوسد اين  
اما بعضي از اساتيد خود را ديده ، دآي مياحترام گذاشتن است؛ ذلت و تعظيم به شمار ن

                                                            
 به روايت انس رضي اهللا عنه 411و مسلم  689ن ك بخاري  -1

 به روايت جابر رضي اهللا عنه 413مسلم -2
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دند؛ البته آنان از روي تواضع و دا ميايم كه اين مطلب را نمي پذيرفتند و به آن اجازه ن
 دند نه حرمت آن.دا ميفروتني به اين كار اجازه ن

  هه 20/11/1421تاريخ  1852شيخ ابن جبرين فتواي شماره 
 وهاي بعضي افراد از اهل بيتحكم شريعت در مورد كج شدن و بوسيدن زان :2س

مانند رقابت براي ، سادات) چيست؟ يا انجام كارهايي كه بيانگر تقدس اين افراد است(
 گرفتن آب هاي اضافه وضوي آنان؟ 

د؛ چون مشابهت با ركوع است كه ركوع شو مياين كج شدن عبادت شمرده  :2ج 

ىلَّ  [و قد سئل النبيبخشي از نماز است.  لَ  اللَّـهُ صَ لَّمَ عَ سَ آلِهِ وَ : عن  يْهِ وَ اهُ ى أَخَ لْقَ لِ يَ جُ الرَّ

 : الَ ؟ قَ هُ نِي لَ نْحَ يَ : » الَ «أَ الَ ؟ قَ هُ بِّلُ قَ يُ هُ وَ مُ تَزِ لْ يَ : » الَ «قيل: أَ الَ ؟ قَ هُ افِحُ يُصَ هِ وَ ذَ بِيَدِ يَأْخُ قيل: فَ

مْ « ه صلَّى[از پيامبر  ]»نَعَ ين پرسيدند كه فردي برادرش را در مورد ا وسلَّم وآله علَيه اللـَّ

ه صلَّى آيا براي او كج شود و خودش را خم كند؟ پيامبر، را مي بيند وسلَّم  وآله علَيه اللـَّ
ه صلَّى گفته شد: آيا او را به آغوش بگيرد و ببوسد؟ پيامبر، : نهفرمود  وآله علَيه اللـَّ
لَّمسرا بگيرد و با او مصافحه كند؟ فرمود: بله] گفته شد: آيا دستش، فرمود: نه و)

1650F

1( 
 .. با سند جيد. .ترمذي و

حتي اگر آن فرد از اهل بيت  ،دشو ميبوسيدن زانوها ذلت و تعظيم مخلوق شمرده 
 باشد.

ه صلَّىپيامبر  يٍّ إِالَّ [ د:فرماي مي وسلَّم وآله علَيه اللـَّ مِ جَ ىلَ عَ ٍّ عَ يبِ رَ لَ لِعَ الَ فَضْ وَ  ]بِالتَّقْ

(تري ندارد مگر به تقوابر ميهيچ عربي بر هيچ عج«
1651F

 ؛»)2

                                                            
 »حديث حسن«بنحوه. و قال الترمذي:  3702و ابن ماجه  2728ترمذي  -1
): 3/266»  (وائـد المجمع الز«فيه. قال الهيثمي في  ةبزياد 4774و شعب االيمان بيهقي  5/411مسند احمد  -2

 »رواه أحمد و رجاله الصحيح«
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د؛ همچون تبرّك جستن به آب باش ميپس كارهايي كه نشانهء تقديس اين افراد 
همهء اين امور ، دست كشيدن به لباس ها و اعضاي بدنشان، اضافه از وضوي آنان

 هستند.  انسانبشر و  ها آنناجايز است؛ چون 

ه رضيادق از جعفر ص [إن اهللا يرفع من كان تقياً مؤمناً  روايت شده كه گفت:عنْه  اللـَّ

مقام  تعالىاهللا ( و يضع من كان عاصياً أو كافراً ولو كان رشيفاً مؤمناً]، ولو كان عبداً حبشياً 

و هر ، د حتي اگر برده اي حبشي باشدبر ميكساني را كه اهل ايمان و تقوا باشند باال 
 )د حتي اگر شريف قريشي باشدكن ميگناهكار يا كافر باشد را خوار  كسي كه

﴿ د:فرماي ميچون خداوند متعال          ﴾ :۱۳[احلجرات[ 

 . »ترين شما نزد خداوند پرهيزگارترين شماستگرامي «
 هه.  11/2/1427در تاريخ  –قول و امالي شيخ ابن جبرين 

 م سالم كردن با اشاره با دست ] حك101[

  حكم سالم كردن با اشاره ي دست چيست؟ س:

سالم با اشاره جايز نيست؛ بلكه سنت اين است كه سالم با زبان باشد و جواب  ج:
 سالم نيز با زبان داده شود. 

سالم نمودن با اشاره جايز نيست؛ زيرا اين كار مشابهت با برخي از كفار است و  
 د.باش ميهي خالف شريعت ال

سالم نمود و با دست نيز اشاره نمود تا ، اما اگر شخصي با ديگري كه فاصله داشت 
او متوجه سالمش شود در اين صورت اشكالي ندارد؛ زيرا در اين مورد احاديثي هست 

 كه بر اين امر داللت دارند. 
 ،دست همچنين اگر شخصي مشغول نماز بود و به او سالم شد مي تواند با اشاره ي 

ه صلَّىآن گونه كه در حديث صحيح از رسول اهللا ، جواب سالم را بدهد  وآله علَيه اللـَّ
لَّمسروايت شده است و)

1652F

1( . 
                                                            

 »حسن صحيح«) و قال: 368و  (» حسن«و قال:  367و ترمذي  927 ،925ابو داود  -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   2144 
  

  6/352مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة  –شيخ ابن باز 

 ] كار كردن در شغل هاي مباح جايز است گر چه مردم آن شغل ها را ناپسند بدانند 102[

عضي از مردم معتقدند كه بعضي از شغل ها شرافتمندانه نيستند و اگر چنان ب س:
، آرايشگري، شغل هايي همچون آشپزي، ندكن ميشغلي داشته باشند او را سرزنش 

يا  .. آيا دليلي شرعي وجود دارد كه صحت اين اعتقاد را ثابت كند؟.رفتگري و، كفاشي
 هستند؟ راهنمايي كنيد. اين كه فقط در عرف عرب اين شغل ها ناپسند 

به شرطي ، هيچ اشكالي ندارد، داشتن چنين شغلي و امثال آن از شغل هاي مباح ج:
ند كن ميبترسد و خير خواه باشد و كساني را كه با او تعامل  تعالىكه دارندهء شغل از اهللا 

 لَّىصچنان كه وقتي از پيامبر ، فريب ندهد؛ زيرا از نظر شرعي اين شغل ها جايز هستند

ه هِ [ فرمود:  پرسيدند كه كدام كسب بهتر است؟ وسلَّم وآله علَيه اللـَّ لِ بِيَدِ جُ لُ الرَّ مَ لُّ ، عَ كُ وَ

ورٍ  ُ ربْ يْعٍ مَ (و تمام معامالت خوب و نيكوي، كار كردن مرد با دست خودش ]بَ
1653F

1(« 

ه صلَّى پيامبر ا[ د:فرماي مي وسلَّم وآله علَيه اللـَّ لَ  مَ أكُ نْ أنْ يَ اً مِ ريْ اماً قَطُّ خَ دٌ طَعَ لَ أَحَ أكَ

ه دِ لِ يَ مَ نْ عَ هِ ، مِ دِ لِ يَ مَ نْ عَ لُ مِ أكُ انَ يَ الم كَ يْهِ السَّ لَ دَ عَ اوُ إنَّ نَبيَّ اهللا دَ   ]وَ

علَيه  هرگز كسي غذايي بهتر از غذاي دست رنج خودش نخورده است و همانا داود«
(رد.خو ميج خودش غذا پيامبر خدا از دسترن السالم

1654F

2(« 
پس تعطيل كردن اين شغل ها و ، از طرفي مردم به اين حرفه ها و امثال آن نياز دارند

دوري كردن از آن به ضرر مسلمين است؛ زيرا اگر مسلمانان دست از اين شغلها بكشند 

                                                            
) و از ابن عمر 2160(  2/10و حاكم  7918  ،2140و در االوسط  4411الطبراني در الكبير  ،4/141احمد  -1

) عـن حـديث رافـع:    4/60»  (المجمـع الزوائـد  «فـي   و رافع بن خديج رضي اهللا عنهما روايت است. قال

رواه أمحد والبزاز والطرباين يف الكبري و األوسط، و فيه املسـعودي و هـو ثقـة و لكنـه اخـتلط، و بقيـة «

رواه الطبرانـي فـي األوسـط و الكبيـر، و     ): «4/61. و قال عن حـديث ابـن عمـر (   »رجال رجال الصحيح

 »رجاله ثقات
 2072بخاري  -2
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 ند تا اين كارها را انجام دهند. كن ميبه دشمنان نياز پيدا 
بكوشد تا سالمتي ، به شغل نظافت و رفتگري مشغول است بايد توجه نمود كسي كه

او به خطر نيفتد و در پاك بودن بدن و لباسش از پليدي تالش كند. اگر بدن يا لباسش 
 آلوده شدند آن را پاك كند و همواره خود را تميز نگه دارد. و اهللا ولي التوفيق 

  5/425مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة  –شيخ ابن باز 

 ي دروغين براي كودكان ها آن] حكم نوشتن داست103[

و همه مطالب داستان در ، يي بنويسدها آنآيا جايز است فردي با خيالبافي داست س:
د تا آن را بخوانند و از شو ميواقع دروغ هستند؛ اما به صورت داستان براي كودكان ارائه 

 آن پند بگيرند؟ 
ي قرآني و نبوي و ها آنحرام است. داستيي ها آنبراي مسلمان نوشتن چنين داست ج:

ارند براي گذ مييي كه واقعيت را حكايت كنند و حقيقت را به نمايش ها آنديگر داست
  درس آموختن و پند گرفتن كافي هستند.

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم. ، و باهللا التوفيق
  12/187ء فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و اإلفتا

 به حيوان ناطق  انسان] حكم توصيف 104[

 به حيوان ناطق چيست؟  انسانحكم توصيف   س:

 د. شو ميگفته  انسانحيوان ناطق به ، در اصطالح علم منطق ج:
اما در عرف ، است انسانچون تعريف حقيقت ، از ديدگاه منطقي ها اين عيبي نيست 

ن اگر كسي به فردي عادي بگويد حيوانِ بنا بر اي، زشت است انساناين گفته براي 
پس جايز نيست كه فرد عامي با اين جمله ، دكن ميد به او توهين كن مياو فكر ، ناطق

چون گفتن هر چيزي كه مسلمان را ناراحت كند حرام است. اما اگر ، خطاب شود
به كسي گفته شود كه قضيه را بر حسب اصطالح منطقي ها مي » حيوان ناطق«جملهء 

و ، به اعتبار اين كه حيات دارد حيوان است انسانمد اشكالي ندارد؛ چون بدون شك فه
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د نطق و سخن گويي اوست. بنابراين گفته اند كن ميآنچه او را از ساير حيوانات جدا 
شاملِ مورد ، و جنس، ناطق) فصل است( و كلمه ي، حيوان) جنس است( كلمه ي

 د. كن ميتعريف شده را از غير آن جدا  د و فصل موردشو ميتعريف شده و غير آن 
   3/103مجموع فتاوي و رسائل  –شيخ ابن عثيمين 

 ] حكم توريه 105[

 حكم توريه چيست؟ آيا در آن تفصيل است؟  س:

از سخن خود منظوري داشته باشد كه با ظاهر كالم  انسانيعني: اين كه » توريه« ج:
 احتمال آن را داشته باشد. ، اين كه كلمهمخالف است. توريه به دو شرط جايز است: اول 

تَد] دوم اين كه ظلمي در آن صورت نگيرد. پس اگر فردي بگويد:   [ال أنام إال عيل وَ

وسايل  د وشو ميچوبي است كه به ديوار زده  [وتد]ابم مگر بر روي ميخي. خو ميمن ن

يه درست است؛ اين تور، كوه است، ند. شخص بگويد منظورم از ميخكن ميبه آن آويزان 
  چون كلمه احتمال آن را دارد و در آن بر كسي ظلم هم نشده است.

سوگند به خدا كه بجز زير سقف در  [واهللا ال أنام إال حتت السقف] اگر كسي بگويد:

سپس باالي سقف بخوابد و بگويد منظورم از سقف آسمان بوده ، ابمخو ميجايي ديگر ن
د. چنان كه خداوند متعال شو ميسقف ناميده چون آسمان هم ، اين درست است، است

﴿ د:فرماي مي            ﴾و آسمان را سقفي حفاظت « ]٣٢ياء: [األنب

  »شده قرار داده ايم
اگر توريه براي ستم كردن بر كسي به كار رود جايز نيست؛ مانند كسي كه حقي از 

ي برود و مظلوم گواه نداشته باشد؛ آنگاه قاضي از ي را بگيرد و سپس پيش قاضانسان
و او سوگند بخورد واهللا او ، گيرندهء حق بخواهد كه سوگند بخور كه چيزي با تو نيست

آن وقت قاضي به نفع او حكم كند. سپس وقتي مردم در اين مورد ، نزد من چيزي ندارد
را به دوزخ  انساندروغ با او حرف بزنند و بگويند كه به دروغ قسم خورده اي و قسم 



   

 2147 باب هفدهم: آداب
 

لِمٍ [ د:فرماي ميچنان كه پيامبر ، دبر مي سْ ئٍ مُ رِ الَ امْ ا مَ َ تَطِعَ هبِ ٍ لِيَقْ ربْ نيٍ صَ مِ ىلَ يَ لَفَ عَ نْ حَ مَ

يَ  قِ رٌ لَ اجِ ا فَ وَ فِيهَ هُ ـهَ وَ بَانٌ  اللَّ ضْ يْهِ غَ لَ وَ عَ هُ  ] وَ

صاحب كند در هر كسي به ناحق قسم بخورد و با قسم دروغين مال مسلماني را ت«
(د كه خدا بر او خشمگين استشو ميحالي با خداوند رو به رو 

1655F

1(«  
ما) ي ( اثبات بوده و نفي نبوده؛ بلكه  )ماله( قسم خورنده بگويد: منظورم از كلمهء

احتمال آن را دارد كه منظور ، اگر چه عبارت ي نافيه را.)ما( را مراد گرفته ام نه موصوله
ما چنين توريه اي ظلم است و جايز نيست. بنابر اين در حديث ما) موصوله باشد؛ ا( از

بُكَ [ آمده احِ قُكَ بِهِ صَ دِّ ا يُصَ ىلَ مَ ينُكَ عَ مِ د كه شو ميسوگند تو بر آن چيزي منعقد « ]يَ

 .» )1656F2(دكن ميطرف دعوا تو را بر آن تصديق 
ند بنابراين چنين توريه و تأويلي نزد خداوند براي شما سودي ندارد و شما سوگ

 دروغين خورده اي. 
و ، مثالي ديگر: اگر مردي همسرش را به جناياتي متهم كند كه او از آن پاك است

شوهر قسم بخورد كه او خواهر من است و بگويد: سوگند به خدا كه او خواهر من 
خواهر اسالمي و دينيِ من است. اين ، و بگويد: منظورم اين است كه همسرم، است

 خواهر اسالمي اوست و مظلوم است. كنايه درست است چون 
  368، 3/367مجموع دروس و فتاوي الحرم المكي  –شيخ ابن عثمين 

 حكم تمجيد و تعريف از خود  ]106[

 حكم ستايش و تمجيد خود چيست؟  س:

بيان كردن نعمتهاي خداوند است و هدفش اين باشد ، اگر منظور از ستايش خود ج:
 اشكالي ندارد.، نند و نعمتهاي الهي را بر خود قدر بدانندكه ديگران از او الگو برداري ك

                                                            
 138و مسلم  2670 ،2669ي بخار -1

 1653مسلم  -2
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ي وارسته و شايسته جلوه انساناز ستايش خود اين باشد كه خود را  انساناما اگر منظور 
 اين چون منت گذاري است جايز نيست.، و عملش را بر پروردگارش با ارج نهد، دهد

﴿ د:فرماي مي تعالىاهللا                             

                 ﴾ :۱۷[احلجرات[  

ارند كه اسالم آورده اند بگو با اسالم آوردنتان بر من منت گذ ميبر تو منت «
ارد كه شما را به سوي ايمان هدايت كرده گذ ميبلكه خداوند بر شما منت ، نگذاريد

 .»است اگر شما راستگو هستيد
اما بهتر است كه چنين  ؛اگر منظورش فقط آگاه كردن ديگران باشد اشكالي ندارد

 نكند. 

 خود ستايي چهار حالت دارد: 
منظورش اين باشد كه از نعمت هايي سخن ، دكن مياول: كسي كه از خودش تعريف 

 وند به او ارزاني داشته از قبيل ايمان و اسقامت و پايداري.بگويد كه خدا
دوم: قصدش از ستايش اين باشد كه دوستان و اطرافيانش را تشويق كند كه مانند او 

  .باشند
  .ندباش مياين دو حالت به خاطر اين كه قصد و نيت در آن خوب است پسنديده 

منت گذاشتن بر خداوند به  و ديگرانسوم: منظورش از ستودن خود فخر فروشي بر 
 اين جايز نيست به دليل آيه اي كه ذكر شد.  .خاطر ايمان و پايداري اش باشد

چهارم: منظورش فقط اين باشد كه ديگران را از حالت ايماني و پايداري خود آگاه 
 اما بهتر است كه اين كار را نكند.  ؛اين جايز است، كند

  97، 3/96ائل مجموع فتاوي و رس –شيخ ابن عثيمين 

 ] به كار بردن كلمات غير عربي بدون آن كه نيازي به آن باشد 107[
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وقات وقتي با برخي از افراد حرف مي زني در البالي سخنان كلمات غير گاهي ا س:
... توضيح شما در .اصالً نيازي به اين كلمات نباشد در حالي كه، ندبر ميعربي به كار 

 اين مورد چيست؟ 
من اين است كه شايسته است مسلمان به غير از زبان عربي سخن نظريه ي  ج:
و ، مانند چيزي كه به زبان غير عربي معروف باشد، مگر اين كه به آن نيازي باشد ؛نگويد

 در اين صورت اشكالي ندارد. ، يا مخاطب زبان عربي را خوب نمي نفهمد
يد در زبان عربي كن ميآن صحبت  در مورداما اگر فردي عرب باشد و چيزي كه شما 

شته باشد شايسته نيست كه با زبان ديگري حرف بزنيد؛ چون بهترين و كاملترين دا مياس
قرآن برترين كتاب  .عربي است. بنابراين قرآن به زبان عربي نازل شده است زبان، زبان

آخرين پيامبر  زبان، عربي ز طرفيهايي است كه خداوند بر پيامبرش نازل فرموده است. ا
دليل واضحي بر فضيلت  دخاتم پيامبران محمد صلي اهللا عليه وسلم است كه اين خوو 

 زبان عربي است. 
  56الفاظ و مفاهيم في ميزان الشريعة ص  –شيخ ابن عثيمين 

 ] حكم تلفظ شهادتين به هنگام خدا حافظي 108[

مام وقتي فردي سخنش را با ديگري ت، نديده بودم در مصر چيزي ديدم كه قبالً س:
مي كرد و يا به هنگام پايان مكالمه ي تلفني بين دو نفر و يا به هنگام خداحافظي يكي 

.. آيا .، فت: محمد رسول اهللاگ ميفت ال اله اال اهللا و ديگري در پاسخ گ مياز دو نفر 
 دارد؟ حكم آن چيست؟  ديني و شرعياساس و ريشه  چيزيين چن

عقيده و تحقق  استحكامكه براي  اشكالي ندارد؛ چون شهادتين چيزي است ج:
اگر منظور گوينده ذكر خدا و اعتقاد به يگانگي  .دشو ميتوحيد به خداوند تقرب جسته 

اما نبايد معتقد  د مانع آن شد؛خدا و تأييد موضوع شهادتين باشد اشكالي ندارد؛ و نباي
قات به جاي او زبعضي ا ؛ بلكهبود كه اين كار در تمام اوقات با اين شيوه مستحب است
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 آنتا افراد عامي معتقد به وجوب ، گفته شودسبحان اهللا و الحمد اهللا و استغفراهللا ، آن

 نشوند. 
 هـه 2/9/1424در مورخه ي  –شيخ ابن جبرين  ز گفتارا

  ] اسباب انحراف جوانان از دين109[

 اسباب انحراف جوانان از دين چيست؟  س:

: دين گريزي جواناناست: مهم ترين عوامل  انحراف جوانان از دين عوامل زيادي ج:
عدم توجه به قرآن ، دينيجهل نسبت به حقيقت اسالم و محاسن ، نداشتن علم و آگاهي

كريم و كمبود مربي هايي كه كه داراي علم و توانايي بر شرح حقيقت اسالم براي 
د و خيري ن را بيان كنند و اهداف آن را توضيح دهنديجوانان باشند و بتوانند محاسن 

 را كه اسالم در دنيا و آخرت به دنبال دارد به صورت مشروح بيان كنند. 
سفر ، راديو و تلويزيون، از قبيل محيط ز در اين زمينه دخيل هستند:عوامل ديگري ني

و نشست و برخاست با افرادي كه داراي عقايد باطل و اخالق منحرف و ، به خارج
د و به الحاد و كن ميرا از اسالم گريزان  ها آنكه جهل مركب هستند؛ و بقيه ي عواملي 

 يد.نما ميبي بند و باري تشويق 
طوفاني از  ز طرفيصحيح هستند و ا ي عقيدهبسياري از جوانان فاقد علوم مفيد و  

سرازير  ها آنترديدها و شبهات و تبليغات گمراه كننده و هوسهاي فريبنده به سوي 
منحرف شده و از هر آنچه به اسالم منسوب است  ها آنبنابر اين در نتيجه ، است

 متنفرند. در اين مورد چه زيبا گفته اند:

ي فَ اهلَوَ اها قَبل أن أَعرِ وَ نا     أتاينِ هَ كَّ تَمَ الِياً فَ لباً خَ ادَفَ قَ  )1(فَصَ

عشق او قبل از آن كه عشق را بشناسم نزدم آمد و با قلبي خالي رو به رو شد و در 
 آن جاي گرفت.
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﴿ د:فرماي مياتر و راست تر و بهتر از اين فرموده الهي است كه رس      

                          

                     ﴾ :۴۴ – ۴۳[الفرقان[ 

آيا كسي را كه هواي نفس خويش را معبود خود قرار داده ديده اي آيا تو بر او «
 ها آننيستند  ؛مي شنوند يا مي فهمند ها آني كه بيشتر كن مينگهبان خواهي بود. يا فكر 

 .»مگر همچون چهارپايان بلكه گمراه تر از آنان هستند
، اعتقادي و اخالقي اين جوانان، راه درمان مشكالت فكري بنده بر اين باورم كه

 متنوع است.، نوع بيماري براساس

 ي دين گريزي جوانان معالجهمهمترين راههاي 
دلسوز و آگاه به مراجعه به قرآن كريم و سيره ي نبوي. انتخاب معلمان و مربيان 

دلسوز و نيكوكار.  ،مديران و مسئولين آگاه، معرف ديني و نيكوكار. انتخاب مجريان
به عنوان بازرس و بازپرس. ممانعت ، انتخاب افرادي شايسته و با لياقت و درايت الزم

جوانان از سفرهاي خارجي به بالد كفر؛ مگر براي ضرورت. اصالح دستگاههاي 
تبليغاتي و رسانه هاي گروهي در كشورهاي اسالمي از اخالق غير اسالمي و بي بند و 

ساد. اگر مسئولين امر در ادعاي خويش مبني بر اسالم خواهي و باري و اشاعه ي ف
بايد به اصالح اين امور اقدام ، توجه به ملت به ويژه جوانان داراي صداقت هستند

با استفاده ، نمايند. تبليغ اسالم و نشر فرهنگ اصيل آن. تالش در راستاي بيداري اسالمي
  نرانان توانا.از امكانات وسايل جديد. تربيت دعوتگران و سخ

اهم كه بر ما منت بگذارد و رهبران مسلمين را اصالح كند و به خو مياز خداوند 
آنچه با اسالم  زآنان توفيق دهد تا آگاهي ديني داشته باشند و به دين تمسك جسته و ا

و با صداقت و اخالص و تالش هاي مستمر با عوامل فساد  دوري گزينندمخالف است 
  ان خداوند شنواي نزديك است.مبارزه كنند؛ بيگم

  254، 5/253مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة  –شيخ ابن باز 
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 ] تظاهرات راه حل مشكالت ما نيست 110[

آيا تظاهرات يكي از وسيله هاي دعوت است كه براي حل مشكالت امت  س:
 د؟ شو مياسالمي انجام 

آرامش و انضباط ، مدين ما دين هرج و مرج و اغتشاش نيست. دين ما دين نظ ج:
. اسالم دو نيستنده نبو شناآتظاهرات از كارهاي مسلمين نيست و مسلمين با آن  .است

هرج و مرج و تشويش و فتنه انگيزي؛  دين نه، دين آرامش و انضباط و رحمت است
 طالبات و خواسته هاي خود را دنبال كنند.از راه هاي شرعي م ندمسلمانان مي توان
د؛ از اين رو اين كارها جايز شو ميخونريزي و تخريب اموال را  تظاهرات منجر به

 نيستند. 
  101، 1/100اإلجابات المهمة  –شيخ صالح فوزان 

 ] به سخن آوردن ديگران به هدف زيان رساندن به آنان 111[

ز حرفهايشان عليه آنان استفاده د تا اآور ميحكم كسي كه ديگران را به سخن  س:
 ديگرانشخصي از صحبتهاي  داشتشايد تا با برگ ميرا با ديگران  و يا باب سخن كند
 ضربه بزنند؟  ها آنبه 

از طرفي چنين فردي  .اين كار جايز نيست؛ چون زيان رسانيدن به مسلمانان است ج:
يا سخن او را به  .د تا از لغزش يا غفلت او سوء استفاده كندده ميمسلماني را فريب 

احتمالش را نمي رود. ترديدي نيست كه اين كار با خير  د كهكن ميتوجيه  گونه اي
شما وقتي از  .د منافات داردباش ميخواهي كه وظيفه ي هر مسلماني نسبت به برادرانش 

برادر مسلمانت سخن نادرستي شنيدي يا به لغزش او پي بردي بايد او را نصيحت و 
مورد اعتراض قرار گيرد.  زه ندهي كهراهنمايي كني و حق را براي او توضيح دهي و اجا

شايد او توبه كند. راز برادرت را فاش مكن و سخن او را به ديگري منتقل مكن چون با 
هر كسي به مسلماني ضرر برساند خداوند او را  .اين كار به برادرت ضرر مي رساني

يرد. گ ميو هر كسي بر مسلماني سخت بگيرد خداوند بر او سخت ، متضرر خواهد كرد
 علم. واهللا ا
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 فتوا با امضاي شيخ ابن عثيمين 

 ] حكم وعده بخشيدن دادن و سپس پس گرفتن آن 112[

و به ، يمكن ميبعضي اوقات ما در مورد اشتباهات برخي از كارمندان تحقيق  س:
به وعده هاي  .. اما بعداً.يمده ميوعده هايي ، د اعتراف كنندكساني كه به اشتباهات خو

 .. حكم اين كار چيست؟ .يمكن ميؤاخذه را م ها آن پايبند نمي مانيم و دخو
كارمند بايد كارش را با خير خواهي و اخالص و به دور از خيانت و فريبكاري  ج:

 د:فرماي ميچون خداوند متعال   و اگر خطايي از او سرزند نبايد مؤاخذه شود؛، انجام دهد

﴿              ﴾ :پروردگارا اگر فراموش كرديم يا « ]۲۸۶[البقرة

 . »به خطا رفتيم ما را مؤاخذه مكن

ن أُمتي اخلَطأُ والنِّسيان] د:فرماي ميپيامبر صلي اهللا عليه و سلم  فِعِ عَ خطا و « [رُ

(فراموشي از امت من معاف شده است
1657F

1(.« 
كه در كار خلل ايجاد  سر زند ها آني از دمرتكب خالف شوند و مور عمداً هرگاهاما 

سرزده اعتراف  ها آنبايد به اشتباهي كه از ، بر خالف مقررات باشد دشانكند يا عملكر
بايد كارمند خالفكار تقاضاي عفو و بخشش نمايد و متعهد شود كه دوباره چنين  .كنند

 ؛ البته درگذشت شود ها آنتعهد دادند بهتر است از  هرگاهكاري را تكرار نخواهد كرد. 
صورتي كه كارمندان در كارشان دقت به خرج دهند و سهل انگار نباشند و به ندرت از 

 اشتباه سرزند ها آن
د كه در كار خلل شو ميشما مي توانيد كسي را كه همواره مرتكب خالف و اشتباهي 

وعده بدهيد كه اگر اعتراف كنند  ها آند مجازات كنيد. اما اين كه شما به كن ميايجاد 

                                                            
) و الحـاكم  7219) و ابن حبان (8273) و األوسط (765»  (الصغير«و الطبراني في  2045 ،2043ابن ماجه  -1

»  األربعـين «. وحسنه النووي في بة) و صححه و وافقه الذهبي؛ بألفاظ متقار2801( 2/198في المستدرك 
 1731برقم » صحيح الجامع«). و هو في 1664،1662»  (بن ماجهصحيح ا«) و صححه األلباني في 39(
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يد اين كار جايز نيست چون دروغ كن ميو سپس بر خالف وعده عمل ، بخشيدخواهيد 
 و خالف وعده از صفات منافقين است. ، وعده خالفي است

 فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين 

 ] حكم سخن چيني و مضرات آن 113[

پاسخ همراه با دليل  ؟ لطفاًدارديي ها آنزي چهسخن چيني حكمش چيست؟  س:
 . دهيد

ايجاد فتنه حرف هاي بعضي از مردم را به قصد  انسانچيني يعني اين كه سخن  ج:
براي بعضي ديگر نقل كند؛ مانند اين كه نزد كسي برود و بگويد: فالني  ها آنفساد بين  و

چيني و تا اين گونه بين مسلمين دشمني ايجاد كند. سخن ، به تو چنان و چنين گفت
ن از عبداهللا ابن عباس رضي اهللا عنهما روايت از گناهان كبيره است. در صحيحي نمامي

ُامَ [است كه گفت: پيامبر صلي اهللا عليه و سلم از كنار دو قبر گذشت و فرمود:  ا إِهنَّ أَمَ

بِريٍ  انِ يفِ كَ بَ ذَّ عَ ا يُ مَ انِ وَ بَ ذَّ يُعَ ةِ ، لَ يمَ يشِ بِالنَّمِ انَ يَمْ ا فَكَ َ مهُ دُ ا أَحَ ا ، أَمَّ أَمَّ ـوَ انَ الَ الْ رُ فَكَ هُ آخَ تَنْزِ سْ  يَ

نَ  ـمِ لِ الْ ِ ، بَوْ نَنيْ هُ بِاثْ قَّ طْبٍ فَشَ يبٍ رَ سِ ا بِعَ عَ : فَدَ الَ ا ، قَ ذَ ىلَ هَ عَ ا وَ دً احِ ا وَ ذَ ىلَ هَ سَ عَ رَ ثُمَّ غَ

ا دً احِ    ]وَ

اما يكي از اينها سخن ، بزرگي گناهند اما نه به خاطر شو مياين دو نفر عذاب داده «
پرهيز نمي كرد و خود را از آن پاك نمي  دار خوچيني مي كرده است و ديگري از ادر

يد: آنگاه رسول اهللا صلي اهللا عليه و سلم شاخه ي تري از درخت گو ميراوي ، كرد
قبر  آن دو زرا روي يكي ا آنو هر قسمت ، خرما خواست و آن را دو قسمت كرد

امَ [ گفتند: چرا چنين كردي؟ فرمود: گذاشت. نْهُ فُ عَ َفَّ هُ أَنْ خيُ لَّ عَ الَ يْبَسَ ْ يَ ا ملَ تا  د استامي ] مَ

(عذاب آنان را تخفيف دهد تعالىاهللا ، خشك نشده است دو شاخهوقتي كه اين 
1658F

1( « 

لُ [ از پيامبر صلي اهللا عليه و سلم روايت است كه فرمود: خُ دْ ـالَ يَ تَّاتٌ الْ نَّةَ قَ  ]جَ

                                                            
 292و مسلم  218بخاري  -1
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  »)1659F1(دشو ميسخن چين وارد بهشت ن«
 چينيي سخن ها آني پرهيز و دوري نمايد. اما زيبنابر اين مؤمن بايد از سخن چين

هشدار سختي است كه در حديث فوق بيان شده  همين عذاب و، براي فرد سخن چين
براي جامعه اين است كه باعث جدايي و تفرقه بين مردم و  چينياست. ضرر سخن 

 د. شو مي ها آنفساد ميان  د فتنه وايجا
 فتوا با امضاي شيخ ابن عثيمين 

 دو چهره  انسانحكم  ]114[

كسي كه با مردم با رنگ ها و چهره هاي مختلف رو به رو ( حكم اسان دو چهره س:
 د) چيست؟ لطفاً دليل را در اين مورد ذكر كنيد. شو مي

و با  آيد ميچهره  د با يككسي است كه نزد يك فر دو رنگدو چهره و  انسان ج:
بدترين مردم است چنان كه  فردي از چنين د؛شو ميديگري با چهره اي ديگر روبه رو 

نوعي از  . اين كاركه در حديثي از پيامبر صلي اهللا عليه و آله و سلم روايت شده است
و هر يك ، چنين چيزي در جامعه رواج يابد جامعه سالم نخواهد ماند هرگاهنفاق است. 

، مي پاشد از افراد جامعه نمي تواند به ديگري اعتماد كند و در نتيجه جامعه از هم
 د.شو ميخيانت زياد 

پس بدترين مردم در حقيقت فرد دو چهره است. چنان كه پيامبر صلي اهللا عليه و 

هٍ [ د:فرماي ميسلم  جْ ءِ بِوَ الَ ؤُ هَ هٍ وَ جْ ءِ بِوَ الَ ؤُ أْيتِ هَ ي يَ ذِ كسي كه نزد اينها با يك چهره و « ]الَّ

(آيد ميبا چهره اي ديگر  ها آننزد 
1660F

2(«  
از اين چيز پرهيز كند و ديگران را از آن بر حذر دارند؛ تا مفاسدي كه  مسلمانان بايد

 به آن اشاره كرديم اتفاق نيفتد. 
 فتوا با امضاي شيخ ابن عثيمين 
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 ] حكم همنشيني با سخن چين و غيبت كننده 115[

غيبت و سخن چيني و ورق بازي و  ها آنمجلس  گرميكه سر ندگروهي هست س:
دوستان من هستند و با  ها آنگفتني است كه ، ني با اينها جايز استغيره است؛ آيا همنشي

 بيشترشان رابطه برادري و فاميلي و دوستي دارم؟ 
خوردن گوشت برادران مرده ي شان  ها آنمجلس  گرمياين گروهي كه سر ج:

 ﴿ د:فرماي ميد اينها در حقيقت احمق نادان هستند؛ چون خداوند متعال باش مي     

                       ﴾ :احلجرات]

و غيبت يكديگر را نكنيد آيا فردي از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده ي « ]۱۲
 .»نيددا ميآن را ناپسند ، خويش را بخورد

رند گناه كبيره اي مرتكب شده خو يمپس اين ها كه در مجالسشان گوشت مردم را 
را نصيحت كنيد؛ اگر پذيرفتند و عادت خود را ترك كردند چه  ها آنو شما بايد ، اند

همنشين نشوي؛ چون خداوند متعال  ها آنو گرنه بر تو واجب است كه با ، خوب

﴿ د:فرماي مي                           

                             

              ﴾ :۱۴۰[النساء[ 

شنيديد كه به آيات خدا كفر ورزيده  هرگاها نازل كرده كه و در كتاب بر شم«
منشين تا به سخن ديگري  )ندكن ميكساني كه چنين ( ند باشو ميد و مسخره شو مي

بيگمان خداوند منافقان و كافران ، هستيد ها آنشما مانند  )بنشينيد ها آناگر با (، بپردازند
 . »دآور ميرا همه در دوزخ گرد 
مسخره  زيده وهمنشينان كساني را كه به آيات الهي كفر ور تعالى پس وقتي كه اهللا

با اين كه كفر ورزيدن و مسخره ي آيات گناه بزرگي است  – قرار داده ها آنند از كن مي
بنابراين هر كسي با گناهكاراني كه گناهاني  –د كن مياز دايره ي دين خارج  دو فر
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پس كسي كه در ، ستها آنمانند  زاو ني ند همنشين باشدشو ميكوچكتر از آن مرتكب 
 د و گناهكار است. كن ميجلسه ي غيبت نشسته مانند كسي است كه غيبت 

ننشيني. و اين كه  ها آنجدا شوي و با ، دنكن ميشما بايد از مجلس كساني كه غيبت 
در قيامت براي شما ، دوستان شما هستند ها آنرابطه اي قوي داري و  ها آنشما با 
خواهد داشت. و قتي در قبرت تنها باشي اين رابطه و دوستي برايت كاري سودي ن

و هر يك با عمل ، از تو جدا خواهند شد ها آنيا  ها آنو به زودي تو از ، نخواهد كرد
 د. شو ميخود تنها 

﴿ د:فرماي ميخداوند متعال در قرآن كريم               

   ﴾ :ند به جز شو ميدوستان در آن روز دشمن يكديگر « ]۶۷[الزخرف

 .»پرهيزگاران
  2/394اشرف عبدالمقصود  آوري:جمع  –از فتاواي شيخ ابن عثيمين 

 ] غيبت به خاطر خير خواهي و نصيحت 116[

نم كه اين شخص دا ميو من ، را به كاري بگمارد گريدي داهخو ميشخصي  س:
يت اين كار را ندارد. آيا جايز است كه آن فرد را از عيب هاي شخص مورد صالح

 ؟ آيد مينظرش آگاه كنم؟ آيا چنين كاري غيبت به حساب ن
چون پيامبر صلي اهللا   اگر هدف نصيحت و خير خواهي باشد اين غيبت نيست؛ ج:

ةُ [ د:فرماي ميعليه و سلم  يحَ ينَ النَّصِ گفتند: براي چه كساني  »دين يعني خير خواهي« ]الدِّ

ةِ [اي رسول خدا؟ فرمود:  ألَئِمَّ ولِهِ وَ سُ رَ كِتَابِهِ وَ ـهللاَِِّ وَ مْ الْ تِهِ امَّ عَ نيَ وَ لِمِ سْ براي خدا و  ]مُ

(ها آنكتابش و پيامبر ش و پيشوايان مسلمان و عموم مسلم
1661F

1(  
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در صحيحين از جرير ابن عبداهللا البجلي رضي اهللا عنه روايت است كه گفت: 

ولَ بَ [ سُ تُ رَ عْ ىلَّ  اللَّـهِ ايَ لِّ  اللَّـهُ صَ حِ لِكُ النُّصْ اةِ وَ كَ إِيتَاءِ الزَّ ةِ وَ الَ امِ الصَّ ىلَ إِقَ لَّمَ عَ سَ يْهِ وَ لَ عَ

لِمٍ  سْ   ]مُ

ه صلَّى[با پيامبر  به برپا داشتن نماز و پرداختن زكات و خير خواهي  وسلَّم علَيه اللـَّ
(براي هر مسلماني بيعت كردم

1662F

] و احاديث زيادي كه در اين مورد آمده است. و باهللا ، )1
 توفيق.

  1172ش  –مجلة الدعوة  –شيخ ابن باز 

 ] عيب جويي از علما 117[

بعضي از جوانان و بعضي از طالب علم عادت كرده اند كه يكديگر را عيب  س:
د چيست؟ آيا نظر جناب عالي در اين مور، دنكن ميبگيرند و مردم را از يكديگر متنفر 

 شرعي دارد؟  زين كاري مجوچن
پس  دن ديگران از علما حرام است.حرام است؛ متنفر نمو ز علماعيب جويي ا ج:

جايز نيست كه غيبت برادر مسلمانش را بگويد حتي اگر برادرش عالم  انسانوقتي براي 
ؤمن بايد م انسان.. پس چگونه او مي تواند غيبت برادران علماي خود را بگويد؟ .نباشد

 زبانش را از غيبت برادران مؤمن خود پاك كند. 

﴿ د:فرماي ميخداوند متعال                   

                              

                   ﴾ :۱۲[احلجرات[ 

و ، گناه است ها آنپرهيز كنيد بيگمان بعضي از گم ها آناي مؤمنان از بسياري از گم«
دوست دارد  آيا فردي از شما، [در كار ديگران] تجسس نكنيد و غيبت يكديگر را نكنيد
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و از خدا ، آن را ناپسند خواهيد دانست )قطعاً( كه گوشت برادر مرده اش را بخورد
 . »بيگمان خداوند تو به پذير مهربان است بترسيد

اين ، عالمي را عيب بگيرد هرگاهكسي كه به اين بال گرفتار شده است بايد بداند كه 
و در نتيجه به سخنان او گوش شوند اين عالم متنفر  دم ازد تا مرشو ميسبب  كارش

بر كسي است  و سخنان ديني، پس آنگاه گناه پذيرفته نشدن حق، آن را نپذيرندنكنند و 
عيب جويي ، در واقع دينعالم  ززيرا عيبجويي ا، كه از آن عالم عيب گرفته است

علما  ؛ زيرابلكه عيب گرفتن از ميراث محمد صلي اهللا عليه و سلم است ؛شخصي نيست
 ان پيامبرانند.وارث

علمي كه ، ندكن مياعتماد ن ها آنمردم به علم و دانش ، علما عيب گرفته شود از هرگاه
آن وقت مردم به آن  .آن را از پيامبر خدا محمد صلي اهللا عليه و سلم به ارث برده اند

 ند.كن ميد اعتماد نكن ميشريعت ارائه  از احكامچه اين عالم 
از  هرگاهد و شما كن ميي اشتباه انسان. بلكه هر دهستن يم اهل علم معصومگو ميمن ن

شما اشتباه بود با او تماس بگيريد و با او حرف  ي عقيدهعالمي چيزي را كه ديدي كه به 
 از داليل اوو اگر ، و اگر براي شما روشن شد كه حق با اوست از او پيروي كن دبزني

بايد از عيب گرفتن او باز  پذير استقانع نشدي اما ديدي كه سخن او راه دارد و توجيه 
اگر ديدي كه سخن او راهي ندارد و توجيه پذير نيست از سخن او دوري كن  .بيابي

چون تأييد خطا و اشتباه جايز نيست. اما شما حق نداري او را كه عالم معروفي است و 
 حسن نيت است عيب بگيري.  داراي

حسن نيت  در كار خود دارايا كه ر شده اگر ما بخواهيم علماي معروف و شناخته
، به خاطر اشتباهي كه در مسئله اي از مسائل فقه مرتكب شده اند عيب بگيريم هستند

 ما علماي بزرگ را عيب گرفته ايم. در واقع
اگر برايت ، شما از عالمي اشتباهي ديدي با او مناقشه كن و حرف بزن هرگاه

او ، حق با شما بود گريروي كن و ادر آن صورت از او پ، مشخص شد كه حق با اوست
و اختالف ميان شما باقي مي  دو يا اين كه شما به تفاهم نمي رسي، دكن مياز شما پيروي 
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در اين ، گنجايش دارد پذير است وماند و از اختالفاتي است كه بر حسب داليل توجيه 
او نظر و ، صورت شما بايد از بد گفتن و عيب جويي از اين عالم خود را بازداري

 خودش را بگويد و شما نظريه خودتان را. 
بلكه از عهد صحابه تا به امروز بين  ؛.. اختالف فقط در اين زمان نبوده.الحمد هللا

اما او به  ؛علما اختالف نظر بوده است. اما اگر مشخص شد كه فالن عالم اشتباه كرده
ه اشتباه او را خاطر به كرسي نشاندن حرفش اصرار مي ورزد بر شما الزم است ك

عيب جويي از اين عالم و گرفتن انتقام  براساساما نه ، توضيح دهيد و از او دوري كنيد
از ايشان؛ زيرا احتمال دارد كه اين عالم در غير آنچه كه شما با او مناقشه كرده اي سخن 

 حقي را بگويد و مردم را درست راهنمايي كند. 
و از ، رمدا مين بال و از اين بيماري بر حذر مهم اين است كه من برادرانم را از اي

را از هر آنچه به زيان دين و و دنياي ماست نجات  ها آناهم كه مرا و خو ميخداوند 
 دهد.

  )64 – 2/62(، )5( كتاب الدعوة –شيخ ابن عثيمين 

 ي ايشان  ي دادخواست و شكايت عليه ظالم به حاكم و نماينده ] ارائه 118[

 آندادخواست و شكايات به عموم مردم عاقالنه است؟ راه درست آيا ارائه ي  س:
 چيست؟

و ارائه ي آن ، امر و حاكم يا نائب او ارائه شود دادخواست و شكايت بايد به ولي ج:
به غير از حاكم و نزد عموم مردم بر خالف منهج و شيوه ي اسالم در اجراي حكم و 

خود را به عنوان مرجع ، امر از ولي براي هيچ كس جايز نيست كه عالوه .سياست است

﴿ چون اين كار از مبادي خروج عليه حكام است:، مردم منصوب كند    

                                 

          ﴾ :۱۱۵[النساء[  



   

 2161 باب هفدهم: آداب
 

و هر كس با پيامبر مخالفت كند بعد از آنكه هدايت براي او روشن گرديده و غير «
ردانيم و او را به گ مياو را به مهبتي كه روي آورده بر  ، از راه مؤمنان را در پيش بگيرد

  .»يم و چه بد سرنوشتي استبر ميدوزخ 
بلكه هرج و مرج و اغتشاش از ، غتشاش نيستپس در اسالم هرج و مرج و ا

 نظام اسالم قانونمند است.  .دستاورد نظام هاي كفر و منافقين است
  1/26اإلجابات المهمة  –شيخ صالح فوزان 

 د بايد او را نصيحت كرد كن مي] كسي كه از ديگران غيبت 119[

ن دانشجو و دوستاني در محل كار دارم كه اغلب حرفهايشان در مورد دخترا  س:
 ها آنبارها آنان را نصيحت كرده ام كه از اين حرفها دست بكشند ، خانم معلمهاست

و ، ندآور ميرد كه مجدداً به اين حرفها روي گذ ميند اما ديري نكن مينصيحتم را گوش 
 م؟ شو مي..من بايد چه كار كنم؟ آيا بنده گناهكار .دشو مياين ماجرا هميشه تكرار 

و السالم عيل نبينا حممد و   و احلمد هللا رب العاملني و الصلوة، رمحن الرحيمبسم اهللا ال ج:

 عيل آله و صحبه امجعني 

يد و از سخنان ناروا باز كن ميرا نصيحت  ها آنشما خواهر محترم تا وقتي كه 
اگر اين زنان به نصيحت شما گوش كنند به نفع  .ريد شما بر خير و نيكي هستيددا مي

اما با ، مرتكب گناه شده اند ها آننپذيرفتند شما بر خير و نيكي هستيد و  اگر .آنان است
چون ، ادامه بده حتي اگر دوباره كارشان را تكرار كنند ها آنوجود اين شما به نصيحت 

اميد است كثرت دعوت و نصيحت به سوي خدا نتيجه دهد و فرد از گناه دست بكشد. 
در مورد  ها آنو بدانند كه هر چه ، حفاظت كنند يشان را از سخن حرامها آنهمه بايد زب

د روز قيامت به سبب آن مجازات شو ميكسي بگويند كه آن فرد اگر بشنود ناراحت 
ردد كه گ ميد و به نيكي هاي كساني اضافه شو ميو از نيكي هايشان گرفته ، ندشو مي

 را مي كرده اند.  ها آناينها غيبت 
  35المؤمنة ص  دليل الطالبة –شيخ ابن عثيمين 
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 د كن مي] حكم قطع رابطه با كسي كه از ديگران غيبت 120[

د و غيبت كن ميدوستي دارم كه بسياري از وقت ها با آبروي مردم بازي  س:
ظاهراً او به اين كار عادت كرده ، او را نصيحت كرده ام اما بي فايده است، يدنما مي

آيا قطع رابطه با ، يدگو ميت سخن البته گاهي در مورد مردم از روي حسن ني، است
 ايشان جايز است؟ 

 ؛دباش ميسخن گفتن در مورد مردم به گونه اي كه دوست ندارند غيبت و حرام  ج:

﴿ د:فرماي ميچون خداوند متعال   بلكه از گناهان كبيره است؛           

                           

 ﴾ :و غيبت يكديگر را نكنيد آيا كسي از شما دوست دارد كه «  ]۱۲[احلجرات

بيگمان ، گوشت برادر مرده اش را بخورد قطعاً آن را نمي پسنديد و از خدا بترسيد
  .»خداوند توبه پذير مهربان است

در صحيح خود از ابو هريره رضي اهللا عنه و او از پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  مسلم

ا [ د كه فرمود:كن ميروايت  ونَ مَ رُ تَدْ ـأَ ؟ الْ يبَةُ لَمُ  "غِ هُ أَعْ ولُ سُ رَ وا: اهللاُ وَ الُ : ، قَ الَ كَ  "قَ رُ ذِكْ

هُ  رَ كْ اكَ بِامَ يَ ا أَ ، "أَخَ ي مَ انَ يفِ أَخِ أَيْتَ إِنْ كَ رَ : أَفَ : قِيلَ الَ ؟ قَ دْ  "قُولُ قَ : فَ ولُ قُ ا تَ انَ فِيهِ مَ إِنْ كَ

تَبْتَهُ  تَّهُ ، اغْ َ دْ هبَ قَ : فَ ولُ قُ ا تَ نْ فِيهِ مَ ْ يَكُ إِنْ ملَ  ] وَ

فرمود: ياد كردن ، ننددا مينيد غيبت چيست؟ گفتند: خدا و پيامبرش بهتر دا ميآيا «
ييم در برادرم گو ميرا كه گفتند: اگر عيبي ، شما از برادرت به گونه اي كه نمي پسندد

يي در او باشد او را غيبت كرده اي و اگر گو ميوجود داشته باشد؟ فرمود: اگر آنچه 
(نباشد به او تهمت زده اي

1663F

1(«  
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جَ يب [ در حديث صحيح از پيامبر صلي اهللا عليه و سلم روايت است كه فرمود: رِ ملََّا عُ

اسٍ  نْ نُحَ ارٌ مِ ُمْ أظْفَ ومٍ هلَ تُ بِقَ رْ رَ ا  مَ الءِ يَ نْ هؤُ : مَ لْتُ قُ ؛ فَ مْ هُ ورَ دُ صُ مْ وَ هُ وهَ جُ ونَ وُ شُ ْمِ خيَ

مْ  هِ اضِ رَ ونَ يف أعْ عُ قَ يَ ُومَ النَّاسِ وَ لُونَ حلُ أكُ ينَ يَ ذِ الءِ الَّ : هؤُ الَ ؟ قَ يلُ ربِ  )1664F1(]جِ

وقتي به معراج رفتم از كنار گروهي عبور كردم كه ناخن هاي مسي داشتند كه چهره «
ا با آن مي خراشيدند؛ گفتم: اي جبرئيل اينها چه كساني هستند؟ ها و سينه هايشان ر

رند و عزت و آبروي مرد مردم را خو ميگفت: اينان كساني هستند كه گوشت مردم را 
(ابن مفلح، »ندبر مي

1665F

 .يد اسناد اين روايت صحيح استگو مي )2
صلي اهللا عليه و يد: ابو داود با اسناد حسن از ابوهريره و او از پيامبر گو ميابن مفلح 

ضِ [ د كه فرمود:كن ميسلم روايت  رْ ةَ يفِ عِ الَ تِطَ سْ ا االِ بَ بَى الرِّ نْ أَرْ ـإِنَّ مِ قٍّ الْ ِ حَ ريْ لِمِ بِغَ سْ  ] مُ

(بدترين ربا خواري توهين ناحق به آبروي مسلمان است«
1666F

3(«  
د همنشين كن ميبر شما و برمسلمين واجب است كه با كسي كه غيبت مسلمين را 

و چنين فردي را نصيحت كني و به او اعتراض نمايي و او را از اين كار باز ، نشوي

هِ [ د:فرماي ميچون پيامبر صلي اهللا عليه و سلم ، داري هُ بِيَدِ ْ ريِّ يُغَ لْ راً فَ نْكَ مْ مُ نْكُ أ مِ نْ رَ إنْ ، مَ فَ

انِهِ  بِلِسَ تَطِعْ فَ سْ ْ يَ بِهِ ، ملَ لْ بِقَ تَطِعْ فَ سْ ْ يَ إنْ ملَ لِكَ ، فَ ذَ نِ  وَ فُ اإليامَ عَ  ] أضْ

هر كسي از شما منكري را ديد بايد آن را با دستش تغيير دهد و اگر نتوانست با «
ايمانش ضعيف تر ، زبانش و اگر نتوانست با قلبش آن را انكار كند و اين از همه

(است
1667F

1( « 

                                                            
وايـت كـرده   ر 6716و بيهقـي در شـعب االيمـان     8و طبراني در االوسط  4878و ابو داود  3/224احمد  -1

 آن را صحيح دانسته است . 4082است و آلباني در صحيح سنن ابو داود 

 د آنمانن  1/31 عيةاآلداب الشر -2

و  357» الكبير«طبراني در  3743،1264مسند البزار  22005و ابن ابي شيبه  4876و ابو داود  1/190احمد  -3
رواه أحمـد و  :« 8/150»المجمـع «مـي فـي   قـال الهيث  20916» الكبـري «بيهقي در  7151،6131» األوسط«

  2/532،531» فـيض القـدير  «وانظر:» البزار، و رجال أحمد رجال الصحيح غير نوفل بن مساحق، و هو ثقة
)2472( 
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چون ترك او انكار و اعتراض كامل به  ؛اگر او نپذيرفت همنشيني با او را ترك كن
  .اوست

  2/946كبار العلماء   فتاوي هيئة –شيخ ابن باز 

 ] حكم غيبت و آثار سوء آن 121[

غيبت را امر زشت و منكر و  –را هدايت كند  ها آنكه خداوند  –بعضي از مردم  س:
، يي داشته باشدگو مييند: اگر فرد آنچه را كه شما گو ميو بعضي ، ننددا مييا حرامي ن

اد احاديث پيامبر صلي اهللا عليه و سلم را به فراموشي مي اين افر، گفتنش حرام نيست
 لطفاً توضيح دهيد. ، سپارند
غيبت حرام و از گناهان كبيره است؛ خواه عيب در شخص موجود باشد خواه آن  ج:

چون از پيامبر صلي اهللا عليه و سلم روايت است كه وقتي از  ، عيب را نداشته باشد

هُ [ رمود:ايشان در مورد غيبت سؤال شد ف رَ كْ اكَ بِامَ يَ كَ أَخَ رُ انَ يفِ ، "ذِكْ أَيْتَ إِنْ كَ رَ : أَفَ قِيلَ

 : الَ ؟ قَ ا أَقُولُ ي مَ تَبْتَهُ  "أَخِ دْ اغْ قَ : فَ ولُ قُ ا تَ انَ فِيهِ مَ تَّهُ ، إِنْ كَ َ دْ هبَ قَ : فَ ولُ قُ ا تَ نْ فِيهِ مَ كُ ْ يَ إِنْ ملَ  )1668F2(]وَ

كني كه نمي پسندد. گفته شد: اگر برادرم  غيبت يعني اين كه از برادرت به گونه اي ياد«
يي در او باشد غيبت او را گو مييم داشته باشد؟ فرمود: اگر آنچه گو ميعيبي را كه من 

 »، و اگر نباشد به او تهمت زده اي، كرده اي
كه در شب معراج اقوامي را ديد كه  از رسول اهللا صلي اهللا عليه و سلم روايت است

د و با آن چهره و سينه هايشان را مي خراشند آنگاه از رسول اهللا ناخن هايي از مس دارن

ينَ [ پرسيد و در پاسخ به ايشان گفته شد: ها آنصلي اهللا عليه و سلم در مورد  ذِ الءِ الَّ هؤُ

مْ  هِ اضِ رَ ونَ يف أعْ عُ قَ يَ ُومَ النَّاسِ وَ لُونَ حلُ أكُ اينان كساني هستند كه گوشت هاي مردم را « ]يَ

 » ند.شو ميه آبرويشان متعرض رند و بخو مي
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﴿ د:فرماي ميخداوند متعال                   

                              

                   ﴾ :۱۲[احلجرات[ 

گناه هستند  ها آنبعضي از گم [چرا كه]پرهيز كنيد ها آناي مؤمنان از بسياري گم«
دوست جاسوسي نكنيد و غيبت يكديگر را نكنيد آيا فردي از شما  [در امور يكديگر]و

، و از اهللا بترسيد، آن را نمي پسنديد قطعاًمرده اش را بخورد كه كه گوشت برادر  دارد
  »بيگمان خداوند توبه پذير و مهربان است

پس بر هر مرد و زن مسلماني واجب است كه از غيبت پرهيز كنند و يكديگر را به 
ترك آن توصيه نمايند تا اين گونه از خداوند و پيامبرش فرمان برده باشند و پرده ي 

چون غيبت از عوامل   را آشكار نكنند؛ ها آنان مسلمانشان را بپوشانند و عيوب برادر
د. خداوند به مسلمين توفيق خير و باش ميجامعه  درتنفر و كدورت و دشمني و تفرقه 

 خوبي بدهد. 
  1170ش  –مجله الدعوة  –شيخ ابن باز 

 ] گذاشتن لقبهاي زشت بر يكديگر 122[

 رد؟ دا مييكديگر حتي اگر به شوخي باشد چه حكگذاشتن لقبهاي زشت بر  س:

﴿ د:فرماي ميخداوند متعال  ج:         ﴾ :و بر يكديگر « ]۱۱[احلجرات

 »لقبهاي زشت نگذاريد
د. اما آنچه به صورت شوخي گفته كن مييعني القاب زشتي كه فرد را ناراحت 

ايسته نيست كه بر يكديگر القاب زشت اما افراد با مروت ش ؛د حرام نيستشو مي
به دشمني و  آينده منجربگذارند حتي اگر به شوخي باشد؛ چون گاهي اين شوخي در 

ي آن فرد را با ممكن است فرد ديگري آن را بشنود و به صورت جد .دشو ميدرگيري 
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بد  بنابراين بهتر است افراد با شخصيت و با مروت از گذاشتن القاب، اين لقب صدا كند
 بر يكديگر پرهيز كنند؛ حتي اگر به شوخي باشد. 

  فتوا با امضاي شيخ ابن عثيمين

با شيرين سخني  گفتن سخنان نيكو و پسنديده كه باعث شادي و انبساط خاطر شود ]123[
 و لطيفه گويي

حكم لطيفه گويي در دين اسالمي ما چيست؟ آيا از زمره سخن بيهوده است؟  س:
 د. شو ميدين به مسخره گرفته ن گفتني است كه در آن

اگر حقيقت و راست باشد  مزاح و شوخي، شيرين سخني، لطيفه و نكته گفتن ج:
اشكالي ندارد به خصوص زماني كه زياد گفته نشود و پيامبر صلي اهللا عليه و سلم 

 .فتگ ميشوخي مي كرد و جز حق ن
 عليه و سلم چون پيامبر صلي اهللا  اما شوخي اي كه دروغ باشد جايز نيست؛ 

كَ بِهِ [ د:فرماي مي حِ بُ لِيُضْ ذِ يَكْ ثُ فَ َدِّ ي حيُ لٌ لِلَّذِ يْ ـوَ مَ الْ وْ هُ ، قَ لٌ لَ يْ هُ ، وَ لٌ لَ يْ  ] وَ

، واي بر او، يد تا مردم را بخنداندگو مييد و دروغ گو ميواي بر كسي كه سخني «
(واي بر او

1669F

 واهللا ولي التوفيق  »)1
       88، 87ص  27 البحوث شماره ةمجل –شيخ ابن باز 

 ] حكم مسخره كردن خانم معلمها و گذاشتن لقبهاي زشت بر آنان 124[

لقبهاي  ها آنند و بر كن ميخانم معلم ها را مسخره ، بعضي از دانش آموزان دختر س:
 يند: منظوري ندارند. گو ميو ، ارندگذ ميزشت و خنده دار 

د يا جايگاهشان را ده ميرا آزار  رديگمسلمان بايد زبانش را از آنچه مسلمانان  ج:

تَابُوا [ در حديث آمده است:، د حفاظت كندآور ميپايين  غْ ـالَ تَ وا الْ تَّبِعُ الَ تَ نيَ وَ لِمِ سْ مُ

ِمْ  اهتِ رَ وْ (نباشيد ها آنرا نكنيد و به دنبال عيوب ها آنغيبت مسلم« ]عَ
1670F

1(«   
                                                            

و قال:  2315و تر مذي  4990)  و ابو داود 952 ،951طبراني در الكبير  ( ،2702) الدارمي 7 ،5/5احمد  ( -1
 ) با اسناد جيد.11655(  11126 »الكبري«در نسائي  »حديث حسن«
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﴿ د:فرماي ميخداوند متعال           ﴾واي بر هر طعنه « ]۱: مزه[اهل

  »زن و عيب جو

﴿ د:فرماي مي تعالىاهللا          ﴾ :جوى عيب]  هيچ[ از و« ]۱۱[القلم 

 »)11( چينى سخن رهسپار

﴿ د:فرماي ميخداوند متعال          ﴾ :لقب هاي زشت « ]۱۱[احلجرات

 »نگذاريد بر يكديگر
 يريم كه عيب جويي مسلمان و اذيت كردنش حرام است.گ ميبنابراين نتيجه 

  .238فتاوي المرأة ص  –شيخ ابن جبرين 

 عالج حساسيت و شرك خفي  ]125[

م و گاهي احساس كن ميبعضي از اوقات احساس قساوت قلب و سنگدلي  س:
سيت نسبت به بعضي از ريا كاري) و حسادت و حسا( م كه به بيماري شرك خفيكن مي

راه حل چيست؟ به خصوص كه من دعاي پيامبر صلي اهللا عليه و ، مبتال شده ام، مردم

مُ اللَّـهُ ( م كه مي فرمود:كن ميسلم را به كثرت ياد  لَ ا أَعْ نَ أَ كَ بِكَ وَ ِ وذُ بِكَ أَنْ أُرشْ مَّ إِينِّ أَعُ

لَمُ  كَ ملَِا ال أَعْ رُ فِ تَغْ أَسْ  )1671F2()وَ

نم و دا مياز آن چه كه ، مبر ميبه خودت پناه ، شريك آوردن براي تو پروردگارا! از«
  »نم از تو آمرزش مي طلبمدا مياز آن چه كه ن

                                                                                                                                                       
و در مجمـع   20953و بيهقي در الكبـري   7423 ،1675و ابي يعلي  4880و ابو داوود 424 ،420 /4احمد -1

 مي گويد ابو يعلي روايت كرده و راويان آن ثقه هستند . 8/93الزوائد 

و طبرانـي در   63و ضـياء مقدسـي در المختـاره     58-61و ابو يعلـي   29547بي شيبه و ابن ا 4/403احمد  -2
 با تحقيق آلباني و ايشان آن را صـحيح قـرار داده اسـت.    716و بخاري در االدب المفرد  3479االوسط 
رواه أحمد و الطبراني في الكبيـر و األوسـط، و رجـال أحمـد رجـال      :« 10/224» مجمع الزوائد«قال في 
 »غير أبي علي، و وثقه ابن حبان الصحيح
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م دعا كن مياحساس حسادت  ها آنهمچنين به كثرت براي كساني كه نسبت به 
آيا عالجي ديگر هست كه مرا از  ....باشد ها آنخطاي من در برابر  ي كفارهيم تا نما مي

 ن بيماري خطرناك نجات دهد؟ اي
و قرآن را تالوت  آوريدرا به جاي  تعالىشايسته است شما به كثرت ذكر اهللا  ج:
ي نيك و ها انسانو تا جايي كه مي توانيد نماز هاي نفل بخوانيد و با اهل دين و ، نماييد

نجام ا تعالىو همراه با آن عبادات و طاعات را خالص براي اهللا ، صالح همنشيني كنيد
و  پروردگاردهيد و از محل هاي ريا كاري و تظاهر دوري كنيد و با طلب رضاي 

 احساس ريا كاري را از خود دفع كنيد. ، سعادت در جهان آخرت
د كه بايد فرد معتقد باشد كه همه نعمت ها بخشش شو مياما دفع حسادت اين گونه 

 يد.نما مييم الهي هستند و خداوند است كه نعمت ها را بر بندگانش تقس

 ﴿ د:فرماي ميخداوند متعال                      

                             

    ﴾۳۲: [الزخرف[  

تقسيم نموده ايم و برخي را  ها آنما زندگي و روزي آنان را در دنيا و آخرت بين «
، برخي ديگر را به كار گيرند، بر برخي ديگر مقام و درجه ي باالتري داده ايم تا برخي

) و رحمت پروردگارت بهتر از آن چيزي است كه جمع و به يكديگر خدمت كنند(
  .»ندكن مي

چون پيامبر صلي ، براي برادرش بپسندد، ه را كه براي خود مي پسنددآنچ انسانبايد 

هِ [ د:فرماي مياهللا عليه وسلم  سِ بُّ لِنَفْ ا حيُ يهِ مَ ِبَّ ألَخِ تَّى حيُ مْ حَ كُ دُ نُ أحَ ؤمِ  ] ال يُ

يرد؛ مگر آنكه آنچه را كه براي خود مي گ ميهيچ يك از شما مؤمن واقعي قرار ن(
(ددپسندد براي برادرش هم بپسن

1672F

1(  

                                                            
 45و مسلم  13بخاري  -1
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شما با ياد آوري اين حديث و مشغول كردن خود با اقوال و اعمال صالح از غيبت و 
 خود را حفاظت كنيد.، حسادت ديگران

  28/29 –اللجنة الدائمة. فتاوي العالج بالقرآن و السنة 

 .. آيا در حسادت چيز خوبي هست؟ .] حكم حسادت126[

اميد است دليل ، است حكم حسادت چيست؟ حسادت در چه مواردي خوب س:
 ارائه دهيد؟ جزاكم اهللا خيرا.

حسادت از گناهان كبيره است. هيچ كس اجازه ندارد نسبت به برادرش حسادت  ج:
بورزد. حسادت يعني ناراحت شدن از نعمت هايي كه خداوند به بندگانش ارزاني داشته 

يا ثروت يا فرزند  به كسي علم تعالىد كه اهللا كن ميمانند اين كه فردي مشاهده ، است
عطا نموده ناراحت شود و اين نعمتها را براي ديگران نپسندد. در حسادت شرط نيست 
كه حسود آرزوي زوال نعمت را براي ديگران داشته باشد چنان كه نزد بسياري از علما 

، د و گرنهشو ميمعروف است كه اگر فرد زوال نعمت را آرزو كند اين حسادت شمرده 
اين نظريه درست نيست بلكه محض اين كه نعمت هايي را ، آيد مير نحسادت به شما

 كه خداوند به فردي داده اگر كسي به خاطر اين او را ناپسند بداند اين حسادت است.

  ﴿ د:فرماي ميخداوند متعال                

                            

                ﴾ :۵۵ – ۵۴[النساء[ 

ما به ، آيا به مردم به خاطر آنچه خداوند از فضل خويش داده حسادت مي ورزند«
 »آل ابراهيم كتاب و حكمت و پادشاهي بزرگي داديم

بعضي به او ايمان آوردند و بعضي از او باز داشتند و جهنم براي سوزاندن كافي 
 است. 

نسبت به برادرش حسادت بورزد. اما اين كه پرسشگر در  انسانپس جايز نيست كه 
سادت جايزي وجود سؤال پرسيده كه چه حسادتي جايز است؟ بايد در جواب گفت: ح
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د كه فرمود: كن ميپيامبر صلي اهللا عليه و سلم اشاره  ي گفتهندارد. گويا سؤال كننده به 

] ِ نَتَنيْ دَ إِالَّ يف اثْ سَ (حسادت جايز نيست مگر در دو چيز( ]ال حَ
1673F

1((  

يعني هيچ كسي ، رشك بردن است، علما گفته اند: منظور از حسادت در اين حديث
بلكه غبطه خوردن و رشك بردن ، طر امري از امور دنيا غبطه نخوردبر كسي ديگر به خا

د و كن ميبر كسي جايز است كه خداوند به او علم يا ثروتي داده كه از آن استفاده 
 ديگران را نيز فايده اي مي رساند.

 فتوا با امضاي ابن عثيمين 

 ] چگونه حسادت را از خود دور نمود 127[

 حسادت را از خود و خانواده اش دور كند؟  چگونه مي تواند انسان س:

، حسادت صفتي زشت است، يعني: آرزوي كند زوال نعمت از ديگران، حسادت ج:
در گذشته و  ها انسانچون از صفات شيطان و از صفات يهوديان و از صفات بدترين 

 زيرا حسادت يعني: اعتراض به تقدير الهي به تقسيم خداوندي. ، حال است
بايد حسادت را از خود ، راضي بودن به تقدير الهي و تقسيم خداوندي مسلمان با 

چنان كه پيامبر صلي ، دور نمايد و آنچه براي خود نمي پسندد براي برادرش هم نپسندد

هِ [ د:فرماي مياهللا عليه و سلم  سِ بُّ لِنَفْ ا حيُ يهِ مَ ِبَّ ألَخِ تَّى حيُ مْ حَ كُ دُ نُ أحَ ؤمِ   )1674F2(]ال يُ

ردد؛ مگر آن كه آنچه براي خود مي گ ميمؤمن كامل و واقعي نهيچ يك از شما (
  )پسندد براي برادرش نيز بپسندد.

د و شر كن ميمسلمان با تالش براي به دست آوردن اسبابي كه خير را براي او فراهم 
خود را از متصف شدن به حسادت دور نمايد؛ مسلمان بايد به ، يدنما ميرا از او دور 

 داشته باشد و به آنچه نزد اوست اميدوار داشته باشد. خداوند گمان نيك 

                                                            
 روايت ابن مسعود رضي اهللا عنه 816و مسلم  73) بخاري 1( -1

 45و مسلم  13بخاري  -2
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مسلمان با پناه بردن به پروردگار و رب كريم حسد را از خود و خانواده اش دور 
د كه از شر حسادت ورزنده ده ميكند؛ خداوند به پيامبرش در سوره ي فلق دستور 

صدقه دادن و ، سدوقتي حسد مي ورزد به خدا پناه ببرد. يكي ديگر از راههاي دفع ح
به خصوص وقتي كه شخصي مالي و ثروتي ، كمك كردن به فقرا و نيازمندان است

شايسته ، دكن ميد و در كنار او فردي از نيازمندان هست كه به او نگاه آور ميبدست 
 كه به دست او خيره شده پر گردد.  ها آنكمك كند تا چشم  ها آناست او به 

  69، 1/68فتاوي  -وةكتاب الدع –شيخ صالح فوزان 

 ] عالج كسي كه در قلبش بيماري حسادت است 128[

 عالج آن چيست؟، مردي قلبش بيماري حسادت دارد س:

همان ، دشو ميناشي ، بيماري مهلكي است كه از افراد بدطينت و شرور، حسادت ج:
آن  كساني كه تابِ تحمل ديدن خير و خوبي را براي افراد ندارند و خير را براي صاحب

 اهند.خو ميو فقط آن را براي خود ، اهندخو مين
براي ديگران ندارند و با ديدن  بنابراين چنين كساني چشم ديدن نعمت و خوبي را 

كه آرزوي زوال نعمت را نكرده  هرچنداين ها حسود هستند؛ ، ندشو ميآن ناراحت 
(اهللا عليه گفته استرحمهچنان كه شيخ االسالم ابن تيميه ، باشند

1675F

1( . 
، ردد: اول اين كه حسود بداند كه اين نعمتگ ميبيماريِ حسادت با امور ذيل معالجه 

 ﴿ د:فرماي ميخداوند متعال ، فضل و لطف و عنايت خداوند است    

          ﴾ :آيا به مردم به خاطر آنچه خداوند از « ]۵۴[النساء

 . »داده حسادت مي ورزند ها آنخويش به  فضل

                                                            
ايشان سخن بسـيار گرانبهـايي در مـورد داروي حسـد دارد، اگـر مـي       .  129 – 10/111مجموع الفتاوي  -1

 خواهي به آن مراجعه كن.
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حسادت به ، د ارزاني داردخداوند است كه انواع نعمت ها و خوبي ها را به افرا
مؤمن اين را بداند از اين سرشت و  هرگاه، معناي ناراضي بودن از تقدير الهي است

 . آيد ميخوي باز 
فقط اين است كه د بر ميدوم: مسلمان بداند كه استفاده اي كه او از حسادت 

ييم: گو ميبه خاطر اين ما ، ند و نيكي هايش از بين مي روندشو ميگناهانش بيشتر 

ـ[ لُ الْ أْكُ دُ يَ سَ ـحَ لُ النَّارُ الْ أْكُ امَ تَ نَاتِ كَ سَ ـحَ طَبَ الْ رد خو ميحسادت نيكي ها را چنان « ]حَ

  »د.بر ميكه آتش هيزم را از بين 
هر چقدر نعمت ، اندوه و ناراحتي نمي افزايدسوم: حسود بداند كه حسادت به جز  

 ردد. گ ميهاي خداوند بر بندگانش بيشتر شود حسرت خوردن او بيشتر 
مانع رسيدن فضل خدا به كسي كه با او حسادت ، چهارم: حسود بداند كه حسادت

 پس بداند كه حسادت ورزيدن او فايده اي ندارد. ، رددگ ميد نشو مي
به حسادت ورزيدن مشغول شود از مصالح و منافع  گاههرپنجم: حسود بداند كه 

دائماً در حال شما حسادت كننده را مي بينيد كه  .رددگ ميويژه ي خود فراموش 
و... ديگران است و همواره  احوال و اموال و فرزندان و علم جستجوي و خبر گيري از

 د. كن ميجست و جو و پي گيري و دنبال  احوال ديگران را
أمل د كه با تده ميرا بر دوري گزيدن از حسادت ياري  انساني هست كه امور ديگر

 . مي توان به آن دست پيدا كرد، در اين موضوع
 .364، 3/363مجموع دروس فتاوي الحرم المكي  –شيخ ابن عثيمين 



 

 

 

 

 :فصل هفتم
 توبه و دعا



 

 )گفتاري از شيخ ابن عثيمين( ] تعريف توبه و شرايط آن129[

 ي: بازگشت از معصيت خدا به طاعت او. عني توبه -

   ﴿ خداوند توبه را دوست دارد: -        ﴾

توبه كننده گان را دوست دارد و آنان را كه خود را پاكيزه خداوند « ]۲۲۲[البقرة: 
 . »رددا ميرند دوست دا مي

﴿ د:هر مؤمني بايد توبه كن -                     ﴾

 .»اي مؤمنان به سوي خدا باز گرديد و واقعاً توبه نماييد« ]٨التحرمي: [

﴿ توبه از اسباب رستگاري است: -                   

   ﴾ :و همه به سوي خدا باز گرديد و توبه كنيد تا رستگار « ]۳۱[النور

به هدفش برسد و از آنچه بيم دارد از آن نجات  انسانشويد و رستگاري يعني: اين كه 
 .»يابد

بزرگ و زياد باشند  هرچنداگر كسي واقعاً توبه نمايد خداوند همه ي گناهانش را  -

 ﴿ مي آمرزد:                         

                ﴾ :۵۳[الزمر[  

بگو اي بندگانم كه بر خود زياده روي كرده اند از رحمت خدا نا اميد نشويد «
 »به راستي كه او آمرزند ه ي مهربان است، همه گناهان را مي آمرزد بيگمان خداوند

زيرا درِ توبه تا ، اي برادري كه گناه كرده اي از رحمت پروردگارت نااميد مباش
 وقتي كه خورشيد از مغرب طلوع كند باز است. 

ـهَ إِنَّ [ د:فرماي ميپيامبر صلي اهللا عليه و سلم  طُ  اللَّ بْسُ لَّ يَ جَ زَّ وَ يْلِ لِيَتُوبَ عَ هُ بِاللَّ دَ يَ

ارِ  ءُ النَّهَ يْلِ ، مُيسِ ءُ اللَّ ارِ لِيَتُوبَ مُيسِ هُ بِالنَّهَ دَ طُ يَ بْسُ يَ َا، وَ هبِ رِ غْ نْ مَ سُ مِ مْ تَّى تَطْلُعَ الشَّ  ]حَ
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ستراند تا كسي كه در روز گناه كرده توبه گ ميخداوند عزوجل دستش را در شب (
تا آنكه ، ند تا كسي كه در شب گناه كرده توبه نمايدستراگ ميو دستش را در روز ، نمايد

(خورشيد از مغرب طلوع كند
1676F

1( 
چه بسيار توبه كنندگاني بوده اند كه از گناهان زياد و بزرگي توبه نموده اند و 

 ، را پذيرفته است ها آنخداوند توبه 

﴿ د:فرماي ميخداوند متعال               

                                

                                

                  ﴾ :۶۸[الفرقان – 

۷۰[  
كساني هستند كه همراه خدا معبود ديگري را به  بندگان خوب خداي رحمان)( و«

نمي ، حقو نفسي را كه خداوند كشتن آن را حرام كرده مگر به ، انندخو ميفرياد ن
د. و روز قيامت عذاب شو ميو هر كس چنين كند به عذاب مبتال ، ندكن ميو زنا ن، كشند

د و در دوزخ با خواري مي ماند. مگر كساني كه توبه كنند و كار شو مياو چند برابر 
و خداوند آمرزنده ، دكن ميخداوند بديهاي ايشان را به نيكي تبديل ، شايسته انجام دهند

 . »ي مهربان است

 توبه اي است كه اين پنج شرط در آن فراهم باشد: ، نصوح ي توبه
رضامندي خدا و ، به اين صورت كه منظورش از توبه، اول: اخالص براي خداوند

 دست يازيدن به پاداش پروردگار و نجات يافتن از عذاب او باشد.
و آرزو كند كه به گونه اي كه از انجام آن ناراحت شود ، دوم: پشيماني از انجام گناه

 اي كاش مرتكب آن نشده بودم.

                                                            
 2759مسلم  -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   2176 
  

اگر كار ، پس اگر گناه در حق خداوند باشد، سوم: دست كشيدن فوري از گناه
د آن را ترك كند و اگر واجبي را ترك كرده بالفاصله انجام دهد. اگر در حق باش ميحرا

برگرداند و  مخلوقي مرتكب گناه شده بالفاصله خود را از آن آزاد كند يا حقش را به او
 يا از او بخواهد كه وي را ببخشد و حالل كند. 

 چهارم: تصميم قطعي بگيرد كه در آينده به اين گناه باز نگردد و آن را تكرار نكند. 
پنجم: با فرا رسيدن مرگ و يا با طلوع خورشيد از مغرب وقت توبه به پايان مي 

توبه ، طلوع خورشيد از مغرب و پيش از، بنابراين بايد قبل از فرا رسيدن مرگ، رسد
 نمود.

﴿ د:فرماي ميخداوند متعال                   

            ﴾ :۱۸[النساء[  

ند تا اين كه مرگ يكي از ده ميكساني پذيرفته نيست كه كارهاي بد انجام  ي توبهو «
 .»يد اكنون توبه كرده امگو ميفرا مي رسد  ها آن

ا؛ تَابَ [  د:فرماي ميپيامبر صلي اهللا عليه و سلم  هبِ رِ غْ نْ مَ سُ مِ مْ بْلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّ نْ تَابَ قَ مَ

يهِ  لَ  هر كس قبل از آنكه خورشيد از مغرب طلوع كند توبه نمايد خداوند توبه( ]اهللاُ عَ

(اش را مي پذيرد
1677F

1(( . 
ما را بپذير. بار الها! تو شنوا و  ي توبهو ، نصوح عطا بفرما ي توبهخدايا به ما توفيق 

 دانا هستي.
  36، 35صالة النبي ص  صفةرسالة في  –شيخ ابن عثيمين 

 ] فقدان لذت و حالوت ايمان و راه عالج آن 130[

اما ، كاب گناهان خسته كرده بودموقتي به سن بلوغ رسيده بودم خودم را به ارت س:
و هم اكنون از همه ي گناهان به طور عام ، واجبات اسالم را مثل نماز ترك نمي كردم
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م و در حيرت و اضطراب به سر كن مياما حالوت ايمان را احساس ن، توبه كرده ام
بم م كه شهادتين به قلكن ميم احساس آور ميو هنگامي كه شهادتين را به زبان ، مبر مي

 اميدوارم مرا راهنمايي كنيد. ، و من مي ترسم كه خداوند بر دلم مهر زده باشد، نمي رسد
يم كه به كثرت ستايش خدا را بگو كه به شما منت گذاشته و كن ميشما را توصيه  ج:

توفيق توبه داده است. اعمال صالحه را به كثرت انجام بده و گمانت را نسبت به 
كثرت به ذكر خدا و تالوت قرآن با تدبر مشغول باش. با و به ، پروردگارت نيك كن

نيكان و صالحان همراهي كن و از افراد شرور و بد كار دوري كن. تو را به خير و 
سرانجام نيك مژده باد. انشاء اهللا شما بعد از انجام آنچه برايت بيان كرديم حالوت و 

 خواهي يافت.نصوح را  ي توبهشيريني ايمان و لذت شهادتين و ثمره ي 

﴿ د:فرماي ميخداوند متعال                    

      ﴾ :۲۸[الرعد[  

هان آگاه باشيد دلها با ، يردگ ميآنان كه ايمان آورده اند و دلهايشان با ذكر خدا آرام «
 »يرندگ مي ياد خدا آرام

﴿ د:فرماي ميخداوند متعال                       

 ﴾ :۳۱[النور[  

 »اي مؤمنان همگي به سوي خدا باز گرديد و توبه كنيد باشد كه رستگار شويد«

ـ[ د:فرماي مياهللا عليه و سلم  پيامبر صلي مُ الْ الَ هُ إِسْ بْلَ انَ قَ ا كَ مُ مَ ْدِ انَ ، هيَ ا كَ مُ مَ ْدِ ةُ هتَ بَ والتَّوْ

ا بْلَهَ د و توبه گناهاني را كه قبل از آن بوده از بر مياسالم گناهان پيش از آن را از بين ( ]قَ

  ).)1678F1(دبر ميبين 

هُ [ د:فرماي ميپيامبر صلي اهللا عليه و سلم  نْبَ لَ نْ الَ ذَ مَ نْبِ كَ نْ الذَّ كسي كه ( ]التَّائِبُ مِ

(از گناه توبه كرده مانند كسي است كه گناه نكرده است
1679F

1(« 

                                                            
 در آن از اسالم و هجرت بحث شده است.و   121مسلم  -1
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پس هر كس ذكر خدا را بكند و صادقانه توبه نمايد به رستگاري و آرامش و راحتي 
 د.شو ميوجدان دست مي يابد و گناهانش محو 

 تعالىبي گمان او ، خداوند شما را بر هدايت استوار بدارد و استقامت اعطا نمايد
 د.شو ميين كسي است كه از او طلب دعا و نياز بهتر

  5/57مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة  –شيخ ابن باز 

 .. چه كار كنم؟ .م سپس توبه را مي شكنمكن مي] توبه 131[

تا جايي كه در مسجد ، جواني نوزده ساله هستم و گناهان زيادي مرتكب شده ام س:
و كارهاي ، ان را به طور كامل روزه نگرفته امو در تمام زندگي ام رمض، انمخو مينماز ن

م كه افراد خوبي شو ميه مان با جواناني همراه م و در محلّده ميزشت ديگري انجام 
از  م.آور مينيستند. خيلي وقت ها با خودم عهد كرده ام كه توبه كنم اما باز به گناه روي 

ند دا مي.. و خدا .آيند ميه ي ما طرفي دوستانِ برادرم كه افراد صالحي نيستند زياد به خان
ناه زياده روي كرده ام و كار هاي زشتي مرتكب گمرتكب گناهان زيادي شده ام و در 

.. اميدوارم مرا به .مكن مييرم باز دوباره گناه گ ميتصميم به توبه  هرگاهولي ، شده ام
 مرا دور نمايد.  راهي راهنمايي كنيد كه مرا به پروردگارم نزديك كند و از اين كارهاي بد

 ﴿ د:فرماي ميخداوند متعال  ج:            

                         ﴾ :بگو « ]۵۳[الزمر

ر خود زياده روي كرده اند از رحمت خدا نااميد مباشيد بيگمان خداوند آن بندگانم كه ب
 . »همه گناهان را مي آمرزد و به راستي او آمرزنده ي مهربان است

                                                                                                                                                       
قـال   روايت كرده اند. ز حديث ابوسعد انصاريا 10/398 لحليةو ابونعيم در ا 22/306الطبراني در الكبير  -1

) و الطبراني فـي الكبيـر   4250ابن ماجه في الزهد  (» . وفيه من لم أعرفهم:« 10/199الهيثمي في المجمع 
رجالـه رجـال الصـحيح، إال أن أبـا     ): «10/200) من حديث ابن مسعود. قال الهيثمي  (10281(  10/150

» لحسـنة المقاصـد ا «)، وكذا 615رقم  ( لضعيفة، وحسنه األلباني لشواهده؛ انظر: ا»لم يسمع من أبيه ةعبيد
 ).313( 1/249للسخاوي 
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به اجماع علما اين آيه در مورد توبه كنندگان نازل شده است؛ پس هر كس صادقانه 
 و دليلش آيه مذكور است. ، از گناهانش توبه نمايد خداوند همه گناهان او را مي آمرزد

﴿ د:فرماي ميخداوند متعال                      

                   ﴾  :التحرمي]

اميد است پروردگارتان ، ! صادقانه به سوي خدا باز گرديد و توبه كنيداي مؤمنان«  ]٨
درختان و كاخ هاي ( گناهانتان را بزداييد و شما را وارد باغ هايي كند كه رودها از زير

 »جاري هستند )آن
زدودن گناهان و دخول به باغهاي بهشت را مشروط به توبه ، پس خداوند در اين آيه

تصميم قاطعانه  گرفتنآن توبه اي است كه شاملِ ترك گناهان و و   واقعي كرده است؛
 به عدم تكرار گناه براي تعظيم الهي و اميد به پاداش او و دوري از عذابش باشد.

نصوح يكي اين است كه آنچه از روي ظلم و ستم از كسي  ي توبهاز جمله شرايط 
ريختن خون يا ، اگر گناه، طلبدحاللي ب ها آنگرفته آن را به صاحبش باز گرداند و يا از 

و اگر حاللي خواستن از برادري كه آبرويش را ، خوردن مال يا بردن آبروي كسي باشد
د بهترين كن ميو وقتي او را ياد ، ريخته براي او ميسر نباشد برايش به كثرت دعا كند

 چون نيكي ها بدي ها را مي زدايند. ، اعمال او را ياد كند

﴿ د:رمايف ميخداوند متعال                       

 ﴾ :اي مؤمنان جملگي به سوي خدا باز گرديد و توبه كنيد تا رستگار « ]۳۱[النور

 . »شويد
يد نما ميپس اين داللت ، خداوند در اين آيه رستگاري را منوط به توبه كرده است

و هرگاه توبه كننده به دنبال توبه اش ايمان و ، رستگار و خوشبخت است، ندهكه توبه كن
يد. نما ميد و آن را به نيكي تبديل كن ميعمل صالح انجام دهد خداوند گناهانش را محو 

د كن ميچنان كه خداوند متعال در سوره ي فرقان و قتي شرك و قتل و زنا را ياد 

﴿ د:فرماي مي                     
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             ﴾ :۷۰ – ۶۸[الفرقان[ 

كساني هستند كه همراه خدا معبود ديگري را به  بندگان خوب خداي رحمان)( و«
نمي ، آن را حرام كرده مگر به حقو نفسي را كه خداوند كشتن ، انندخو ميفرياد ن
د. و روز قيامت عذاب شو ميو هر كس چنين كند به عذاب مبتال ، ندكن ميو زنا ن، كشند

د و در دوزخ با خواري مي ماند. مگر كساني كه توبه كنند و كار شو مياو چند برابر 
ند آمرزنده و خداو، دكن ميخداوند بديهاي ايشان را به نيكي تبديل ، شايسته انجام دهند

 .»ي مهربان است
تضرع و زاري به درگاه خداوند و خواستن هدايت و توفيق از ، از جمله اسباب توبه

 او براي توبه است.

﴿ د:فرماي مي تعالىاهللا        ﴾ :مرا بخوانيد شما را«  ]۶۰[املؤمن 

 . »مكن مياجابت 

 ﴿ د:فرماي مي تعالىاهللا                    

  ﴾ :بندگانم تو را از من مي پرسند من نزديك هستم و دعاي  هرگاه« ]۱۸۶[البقرة

  »مكن ميدعا كننده را وقتي كه مرا بخواند اجابت 
با نيكان و صالحان و  همراهي، استقامت بر توبه پيدا نمودن از جمله اسباب توبه و 

ي شان و دوري كردن از صحبت و همراهي  ها در كارهاي شايسته آنالگو برداري از 
 بدكاران است. 
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ـ[ د:فرماي ميپيامبر صلي اهللا عليه و سلم   نْ الْ مْ مَ كُ دُ يَنْظُرْ أَحَ لْ ؛ فَ لِيلِهِ ىلَ دِينِ خَ ءُ عَ رْ مَ

الِلُ  َ ر يك از شما بنگرد با چه كسي پس ه، شخصي بر دين دوستش قرار دارد( ]خيُ

  ))1680F1(دكن ميدوستي 

ثَلُ [ د:فرماي مي ـمَ الِحِ وَ الْ لِيسِ الصَّ ـجَ لِ الْ امِ حَ ءِ كَ وْ لِيسِ السَّ ـجَ افِخِ الْ نَ كِ وَ سْ ـمِ ؛ الْ كِريِ

لُ  امِ ـفَحَ نْهُ الْ ِدَ مِ ا أَنْ جتَ إِمَّ نْهُ وَ بْتَاعَ مِ ا أَنْ تَ إِمَّ يَكَ وَ ْذِ ا أَنْ حيُ كِ إِمَّ سْ يِّبَةً  مِ ا طَ حيً افِخُ ، رِ نَ ـوَ ا الْ كِريِ إِمَّ

بِيثَةً  حيًا خَ ِدَ رِ ا أَنْ جتَ إِمَّ قَ ثِيَابَكَ وَ ْرِ  ] أَنْ حيُ

طر مانند حامل مشك و عطر فروش است. حامل مشك و ع، مثال همنشين نيك(
د يا از او مي خري و يا از او بوي ده مييا از عطرش به تو  دكن ميفروش تو را محروم 

ي. مثال همنشين بد مانند كسي است كه در دم آهنگري مي دمد يا كن ميي احساس خوش
(لباسهايت را مي سوزاند و يا از او بوي بدي به مشام مي رسد

1681F

2( ( 
  251الفتاوي ص ، كتاب الدعوة –شيخ ابن باز 

 ]عالج انحراف بعد از استقامت. 132[

حظه كردم كه ايمانم ضعيف شده اما اخيراً مال، جواني پايبند به دين اسالم هستم س:
مانند: قضا كردن يا به تأخير انداختن نماز و گوش دادن ، به دليل ارتكاب گناهان، است

و كوشيده ام خود را از اين وضعيت نجات ، به سخنان بيهوده و غرق شدن در لذت ها
شر نفس .. لطفاً اگر ممكن است مرا به راه درستي كه خودم را از .دهم اما نتوانسته ام

 سركشم نجات دهم راهنمايي كنيد. 
 چنيناهيم كه ما و شما را هدايت كند. راه رهايي از اين مشكل خو مياز خداوند  ج:
 است: 

                                                            
) 7320،7319( 4/171حـاكم  » حسن غريب«ال: و ق 2378و ترمذي  4833و ابوداود  334 ،2/303احمد  -1

 و صححه و وافقه الذهبي.

 2628و مسلم  5534 ،2101بخاري  -2
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 د:فرماي ميقرآن  ي بارهزيرا خداوند در، كوشش براي تالوت قرآن و تدبر در آن -

﴿                              

     ﴾ :اي مردم پندي از سوي خدا كه شفابخش بيماريهاي « ]٥٧[يونس

  »دلهاست و هدايت و رحمتي براي مؤمنان است كه به نزد شما آمده است
ت زيرا سنّ، و سلمايشان صلي اهللا عليه  گراميمطالعه ي سيره ي نبوي و احاديث  -

اهد خو ميراه براي كسي هستند كه  ي دهندهو سيرت پيامبر صلي اهللا عليه و سلم نشان 
 به خداوند عزوجل برسد. 

سوم اين كه بكوشيد با صالحان و اهل تقوا از قبيل علماي رباني و دوستان  -
 پرهيزگار همراه باشيد. 

كه پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  آناني، تا حد امكان از همنشينان بد دوري كنيد -

ثَلُ [ فرموده است: ها آن ي بارهدر ـمَ نَافِخِ الْ ءِ كَ وْ لِيسِ السَّ ـجَ قَ ثِيَابَكَ الْ ْرِ ا أَنْ حيُ ؛ إِمَّ ا ، كِريِ إِمَّ وَ

بِيثَةً  حيًا خَ ِدَ رِ  )1682F1(]أَنْ جتَ

كه در دم آهنگري مي دمد يا لباسهايت را مي  مثال همنشين بد همانند كسي است(
 وزاند و يا از او بوي بدي به مشام مي رسد)س

 –همواره تغييري كه در شما رخ داده آن را ياد آور باش تا به گذشته بر نگردي  -
شوي چون  خودپسنديي دچار ده مينبايد به خاطر انجام اعمال صالحي كه انجام 

﴿ د:فرماي ميچنان كه خداوند متعال ، دكن مياعمال را باطل  خودپسندي       

                                      

    ﴾ :۱۷[احلجرات[  

                                                            
 تخريج حديث در فتواي سابق گذشت. اين حديث به صورت مختصر آمده است. -1
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بگو به خاطر اسالمتان بر من منت ، ارند كه مسلمان شده اندگذ ميبر تو منت «
ارد كه شما را به سوي ايمان هدايت كرده گذ مياوند بر شما منت بلكه خد، نگذاريد

  »اگر راستگو هستيد، است
بلكه به اعمال صالحِ خود بنگر چنان كه گويا همواره كوتاهي ورزيده اي تا اين كه به 

و در ضمن بايد به خداوند گمان نيك داشته ، استغفار و توبه به سوي خدا روي بياوري
شود و فكر كند كه بر  خودپسنديرگاه به خاطر عملش دچار ه انسانچون ، باشي

اين خطرناك است و ممكن است به سبب آن عملش حبط و ، پروردگارش حقي دارد
 نابود گردد. 

 ييم. جو مياز خداوند سالمت و عافيت را 
 )1/39( مجموع الثمين .2/924اشرف عبد المقصود  – فتاواي شيخ ابن عثيمين

 دآور ميد و از تقدير دليل كن مي] كسي كه گناه 133[

يد: گو مييم و او ده ميكسي را كه به توبه و بازگشت به سوي خدا دعوت  س:
يد: خداوند هر كس را كه گو مييا ، خداوند هدايت را براي من مقدر نكرده است

 چه بگوئيم؟، دكن ميبخواهد هدايت 
خيلي راحت به او  ،يد: خداوند هدايت مرا مقدر نكرده استگو مياولي كه  ج:

به ، ئيم: آيا شما از غيب آگاهي داري يا نزد خدا پيماني بسته اي؟ اگر بگويد: بلهگو مي
و اگر بگويد: از غيب آگاهي ، يكن ميچون ادعاي علم غيب ، ئيم: كافر شده ايگو مياو 

پس ، ني خداوند هدايت را برايت مقدر نكرده استدا ميئيم وقتي كه نگو ميبه او ، ندارم
راه هدايت را در پيش بگير؛ زيرا خداوند تو را از هدايت باز نداشته است بلكه شما را 

و از گمراهي بر حذر داشته و ، به سوي هدايت دعوت داده و به آن تشويق كرده است
نهي كرده است. هرگز خدا نخواسته كه بندگانش را بر گمراهي رها كند؛ خداوند متعال 

﴿ د:فرماي مي                        ﴾
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خواهد براى شما توضيح دهد و راه [و رسم] كسانى را كه پيش  خدا مى« ]۲۶[النساء: 
  »اند به شما بنماياند و بر شما ببخشايد از شما بوده

ود از مردي كه ش مي شما بيشتر خوشحالخداوند از توبه ، پس به سوي خدا توبه كن
سواري اش را با آذوقه اش گم كرده و از آن نا اميد شده و زير سايه درختي به انتظار 

د و ناگهان مي بيند كه شتر در شو ميآنگاه از خواب بيدار ، مرگ دراز كشيده است
ال خوشح، يردگ مياو مهار شتر را ، كنارش ايستاده و مهارش به درخت بسته شده

، بار خدايا تو بنده ام هستي و من پروردگارت( يد:گو ميردد و از فرط خوشحالي گ مي
(د)كن مياز شدت خوشحالي اشتباه 

1683F

1( 

اهد بگويد: خدايا تو پروردگارم هستي و من بنده ات. وقتي شما توبه خو ميگويا 
 د.شو ميكني خداوند از چنين كسي بيشتر خوشحال 

به او ، دكن ميند هر كسي را كه بخواهد هدايت يد: خداوگو مينفر دومي كه 
شما راه هدايت را در پيش بگير تا از كساني ، وييم: اين دليلي عليه خود شماستگ مي

اهد با اين خو مي، را خواسته است. در حقيقت گناهكار ها آنباشي كه خداوند هدايت 
، ي نخواهد داشتاين حرفها هرگز نزد خداوند برايش سود، سخن ما را رد كند، سخنان

﴿ د:فرماي ميچنانكه خداوند                         

                           

                           ﴾

 ]۱۴۸[األنعام: 
خواست نه ما و نه  كسانى كه شرك آوردند به زودى خواهند گفت اگر خدا مى«

كرديم كسانى هم كه  آورديم و چيزى را [خودسرانه] تحريم نمى پدرانمان شرك نمى
ن بودند همين گونه [پيامبران خود را] تكذيب كردند تا عقوبت ما را پيش از آنا

                                                            
 ).2747و مسلم  ( ،)مختصرا6309ًالبخاري ( -1
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بگو آيا نزد شما دانشى هست كه آن را براى ما آشكار كنيد شما جز از گمان ، چشيدند
  »گوييد كنيد و جز دروغ نمى پيروى نمى

  )1/54( إعداد: أشرف بن عبدالمقصود-من فتاواه -الشيخ ابن عثيمين

 اي ارتكاب كارهاي حرام] حكم تفكر بر134[

اگر كسي براي انجام كارهاي حرام فكر كند حكم آن چيست...مانند اينكه كسي  س:
ند دا ميو حال آنكه او خودش ، يا فكر زنا را در سرش بپروراند، براي دزدي فكر كند

 كه اگر راهها براي او هموار شود چنين كاري نخواهد كرد؟ 
مانند اينكه به فكر زنا يا خوردن شراب يا ، آيد مي انسانافكار بدي كه به ذهن  ج:

، فقط به خاطر فكر كردن گناهي به او نمي رسد، دزدي باشد و اين كارها را انجام ندهد

هچون پيامبر صلَّى  ثَتْ بِهِ  اللَّـهَ إِنَّ «د: فرماي وسلَّم ميعلَيه وآله  اللـَّ دَّ ا حَ تِي مَ ُمَّ زَ ألِ اوَ َ جتَ

هَ  سَ نْفُ لُوا بِهِ أَ مَ عْ وا أَوْ يَ لَّمُ تَكَ ْ يَ ا ملَ خداوند آن را  آيد ميآنچه در ذهن و خاطر امت من ( )1684F1(»ا مَ

 عفو كرده تا زماني كه آن را به زبان نياورند يا عمل نكنند). 

هپيامبر صلَّى  لْ «د: فرماي وسلَّم ميعلَيه وآله  اللـَّ مَ عْ لَمْ يَ يِّئَةٍ فَ مَّ بِسَ نْ هَ لَيهِ مَ ا عَ ْ أكتُبهَ ا ملَ  »هَ

خداوند گناه را براي  )فقط به خاطر اراده كردن(، هر كسي براي انجام گناهي اراده كند«

ايَ «و در عبارتي ديگر آمده:  »او نمي نويسد رَّ نْ جَ ا مِ هَ كَ رَ نَةً إِنَّامَ تَ سَ هُ حَ ا لَ تُبُوهَ خداوند « »اكْ

يد چون گناه را به خاطر من ترك كرده يد: آن را براي او به عنوان نيكي بنويسگو مي
خداوند برايش نيكي مي ، يعني هر كسي گناه را به خاطر خداوند ترك كند )1685F2(»است

د و شو ميبراي او نه گناهي نوشته ، و اگر به خاطر عواملي ديگر آن را ترك كند، نويسد
ر او پس ستايش و شك، براستي اين لطف و رحمت خداوند به بندگانش است، نه ثوابي

 هيچ معبود راستيني جز او نيست. ، را سزاست
   )5/424( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة -شيخ ابن باز

                                                            
 ).127)، و مسلم  (5269البخاري  ( -1
 ).129،131و مسلم  ( )،6491البخاري  ( -2
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 ] شيطان و چگونگي فريب دادنش 135[

پس شيطان ، است انسانند كه شيطان تا چه اندازه دشمن دا ميهر يكي از ما  س:
يطان فرزند ندارد و د و حال آنكه شده ميچگونه در يك وقت افراد زيادي را فريب 

 ازدواج هم نكرده است؟ 
 د:فرماي ميخداوند متعال ، زيادند ها آنبلكه شيط، شيطان يكي نيست ج:

﴿                   ﴾ :آيا [با اين حال] « ]۵۰[الکهف

  »دشمن شمايند ها آنيريد و حال آنكه گ او و نسلش را به جاى من دوستان خود مى
اما هر كسي ، دده ميي شيطاني همراه دارد كه او را به كارهاي زشت فرمان انسانهر 

را كه خداوند حفاظت كند به قدرت الهي مصون مي ماند. شما بايد از تمام كارهائي كه 

﴿ د:فرماي ميچون خداوند ، د بپرهيزيده ميشيطان شما را به آن دستور     

                         ﴾ :۶[فاطر[ 

شما [نيز] او را دشمن گيريد [او] فقط دار و دسته   شيطان دشمن شماست  در حقيقت«
  »از ياران آتش باشند ها آنخواند تا  خود را مى

ئيم: به منكر و زشتي دعوت گو ميد؟ ده مياگر بگوئي: شيطان به چه چيزي دعوت 

﴿ د:فرماي ميچون خداوند ، دده مي              

         ﴾ :دهد و  بيم مى شيطان شما را از تهيدستى« ]۲۶۸[البقرة

) خداوند از جانب خود به شما وعده آمرزش و  لىو( دارد؛ شما را به زشتى وامى
 .»دهد بخشش مى

 ﴿ د:فرماي مياهللا تعالي                      

              ﴾ :۲۱[النور[ 

ايد پاى از پى گامهاى شيطان منهيد و هر كس پاى بر  اى كسانى كه ايمان آورده«
 »دارد مى جاى گامهاى شيطان نهد [بداند كه] او به زشتكارى و ناپسند وا
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پس در مورد هر چيزي كه احساس كردي به آن تمايل داري و حرام است بدان كه 
و ، دباش ميچون خواسته دشمن تو ، بنابراين بايد از آن دوري كني، شيطان استكار 

 د. ده ميتو را به چيزي كه به خير تو باشد فرمان ن، دشمن
  )2/966( إعداد: أشرف بن عبد المقصود -من فتاواه-الشيخ ابن عثيمين

 ند.شو مي] گناهان از اسباب عقوبت و سبب از بين رفتن بركت 136[

، عقوبت خداوند و از بين رفتن بركت است، ده ام كه يكي از نتايج گناهانخوان س:
 لطفاً مرا راهنمائي كنيد.، مكن مياز ترس اين چيز گريه 

و سبب از بين ، بدون شك ارتكاب گناه از اسباب خشم و غضب الهي است ج:
 د:فرماي ميچنانكه خداوند ، رفتن بركت و سبب خشكسالي و تسلط دشمنان است

﴿                     ﴾

و در حقيقت ما فرعونيان را به خشكسالى و كمبود محصوالت دچار « ]۱۳۰[األعراف: 
  »كرديم باشد كه عبرت گيرند

 ﴿ د:فرماي مياهللا تعالي                        

                              

                   ﴾ :آن« ]۴۰[العنکبوت 

سزاي) گناهش گرفتار كرديم براي بعضي از ايشان طوفان همراه با ( گاه هر يك را به
سنگريزه حواله كرديم و بعضي از ايشان را بانگ مرگبار فرو گرفت و برخي از ايشان را 
در زمين فرو برديم و برخي ديگر را غرق كرديم و خداوند بر آن نبود كه بر آنان ستم 

 .»دندكر ميد به خويشتن ستم بلكه آنان خو، روا دارد
 آيات در اين مورد زياد است.
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هپيامبر صلَّى  نْبِ «د: فرماي وسلَّم ميعلَيه وآله  اللـَّ قَ بِالذَّ زْ مُ الرِّ رَ يُحْ لَ لَ جُ إِنَّ الرَّ

يبُهُ  پس هر مرد » دشو ميد از روزي محروم ده ميمرد به خاطر گناهي كه انجام « )1686F1(»يُصِ

ني بايد از گناهان بپرهيزد و از گذشته اش توبه كند و به خداوند گمان نيك و زن مسلما
چنان ، و از عقاب و خشم پروردگار بترسد، داشته باشد و به آمرزش الهي اميدوار باشد

﴿ د:فرماي ميكه خداوند در قرآن در مورد بندگان صالح خود        

                            ﴾زيرا « ]٩٠ياء: [األنب

خواندند و در  نمودند و ما را از روى رغبت و بيم مى آنان در كارهاى نيك شتاب مى
  »برابر ما فروتن بودند

﴿ د:فرماي مياهللا تعالي                        

                          ﴾

 ]۵۷[اإلسراء: 
جويند [تا  خوانند [خود] به سوى پروردگارشان تقرب مى آن كسانى را كه ايشان مى« 

به او] نزديكترند و به رحمت وى اميدوارند و از عذابش [ ها آنبدانند] كدام يك از 
 »ترسند چرا كه عذاب پروردگارت همواره در خور پرهيز است مى

﴿ د:فرماي مياهللا تعالي                       

                           

                      ﴾ :۷۱[التوبة[ 

برخي دوستان و ياوران برخي ديگرند. همديگر را به كار نيك ، مردان و زنان مومن«
و زكات را مي ، و نماز را چنان كه بايد ميگزارند، رنددا مياز كار بد باز انند و خو ميفرا 

                                                            
)، 872)،و ابن حبان  (1442» (الكبير«)، و الطبراني في 90،4022)، و ابن ماجه  (5/277،280،282أحمد  ( -1

»  جـة مصباح الزجـا «) و صححه  ووافقه الذهبي، و حسن إسناده: البوصيري في 1814(  1/493و الحاكم
 ).73،3248»  (صحيح سنن ابن ماجه«)، و كذا األلباني في: 4/187(
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ند. ايشان كسانيند كه خداوند بزودي كن ميو از خدا و پيغمبرش فرمانبرداري ، پردازند
 .»ايشان را مشمول رحمت خود ميگرداند. چرا كه خداوند توانا و حكيم است

هم بترسد و هم ، قرار داده استفاده كند ضمناً مؤمن بايد از اسبابي كه خداوند جايز
اهد خو ميو براي به دست آوردن آنچه كه ، اميدوار باشد و هم از اسباب استفاده نمايد

﴿ د:فرماي ميبه خدا توكل كند. خداوند بزرگوار و بخشنده است و         

             ﴾ :۳ – ۲[الطالق[  

از هر تنگنايي) را ( خدا راه نجات، و هر كس هم از خدا بترسد و پرهيزگاري كند«
  .»اندرس ميروزي ، دكن ميد. و به او از جايي كه تصورش نساز ميبراي او فراهم 

﴿ د:فرماي ميخداوند                       ﴾

  ]۳۱[النور: 
 »اي مؤمنان! همگي به سوي خدا برگرديد تا رستگار شويد«

پس خواهر محترم بايد از گناهان گذشته ات توبه كني و بر اطاعت خدا پايدار باشي 
به خير ، بپرهيز تعالىو به خداوند گمان نيك داشته باش و از اسباب نا خشنودي او 

 تو را مژده باد. واهللا ولي التوفيقفراوان و سر انجام نيك 
 )121، 120( )ص31( العدد، مجلة البحوث -الشيخ ابن باز

 ] حكم مرتكب گناه كبيره137[

 حكم مرتكب گناه كبيره نزد اهل سنت چيست؟  س:

مرتكب گناه كبيره نزد اهل سنت فاسق يا ناقص االيمان است؛ چون مرتكب گناه  ج:
پس براي مرتكب گناه ، يردگ ميي ورزد و آن را دست كم د و بر آن اصرار مشو ميكبيره 

چون ، بلكه براي او از نظر كفر و ارتداد هراس داريم، كبيره از عذاب الهي مي ترسيم
ند و كن مييرند و ايمان را ضعيف گ ميگناهان در دل جاي ، گناهان پيشاهنگ كفرند

يقي و تكبر و تجاوز بر انگيزه را براي ارتكاب امور حرام مانند زنا و مستي و موس
تقويت ، مسلمين با كشتن و سرقت اموالشان و تهمت زدن به مسلمين و امثال آن
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د. اين گناهان را اگر كسي ادامه دهد حركت قلب و جوارح به سوي طاعات كن مي

د. شو ميدادن صدقه و ساير عبادات براي فرد دشوار ، خواندن نماز، دشو ميضعيف 
هان كبيره هشداري است براي دين گريزي و خروج از دين بدون ترديد ارتكاب گنا

يا نفي ايمان از مرتكبين آن ، شايد منظور از اطالق كلمه كفر بر بعضي از گناهان كبيره

هچنانكه پيامبر صلَّى ، همين است بَابُ «د: فرماي وسلَّم ميعلَيه وآله  اللـَّ ـسِ وقٌ الْ لِمِ فُسُ سْ مُ

رٌ  فْ هُ كُ قِتَالُ  » نا سزا گفتن به مسلمان فسق و جنگيدن با او كفر است« )1687F1(»وَ

هپيامبر صلَّى  نٌ «د: فرماي وسلَّم ميعلَيه وآله  اللـَّ مِ ؤْ وَ مُ هُ ينِ وَ زْ نيَ يَ اينِ حِ ينِ الزَّ زْ  )1688F2(»الَ يَ

 » د مؤمن نيستكن ميزنا كار وقتي زنا «
ئيم: او به خاطر تصديق و ايمان گو مييا ، ئيم: او ناقص االيمان استگو ميپس ما 

مؤمن است؛ اما به خاطر ارتكاب گناه ، داشتن به خدا و روز قيامت و كتاب ها و پيامبران
از اين رو مرتكب گناه ، د. فرقه خوارج در اين مورد سختگيري نموده اندباش ميفاسق 

 كبيره را كافر شمرده اند.
نموده و در كفر داخل نكرده اند؛ اما نزد معتزله مرتكب گناه كبيره را از ايمان خارج 

 مرتكب گناه كبيره براي هميشه در دوزخ مي ماند. ها آن
، مرتكب گناه كبيره را كامل االيمان دانسته و گفته اند با وجود ايمان، فرقه مرجئه

اما اهل ، اعمال نيك پاداشي ندارد، همان طور كه با كفر، ارتكاب گناه ضرري ندارد
و گفته اند: ، ه را در پيش گرفته اند و مرتكب گناه كبيره را فاسق شمرده اندسنت راه ميان

، او در آخرت تحت مشيئت و خواست خداوند قرار دارد كه او را ببخشد يا عذاب كند
و اگر به سبب گناه كبيره اي كه مرتكب شده به دوزخ برده شود قطعاً بعد از پاك شدن 

 .آيد ميت خداوند مهربان از دوزخ بيرون با شفاعت شفاعت كنندگان يا با رحم
    )16، 15( ص، اعداد: الحريقي، فتاوي في التوحيد -الشيخ ابن جبرين

                                                            
 )64)، و مسلم (48البخاري  ( -1
 ).57)، و مسلم  (6772البخاري  ( -2
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 ] حكم كسي كه وفات كند در حالي كه مرتكب گناه كبيره است138[

  ﴿ د:فرماي ميخداوند متعال  س:               ﴾

و ازدواج ناكرده) را صد ، حرّ، عاقل، مومن( هر يك از زن و مرد زناكار« ]۲[النور: 
 »تازيانه بزنيد

 ﴿ د:فرماي مياهللا تعالي               

        ﴾۴: [النور[ 

بديشان ، ندآور ميسپس چهار گواه ن، ندده ميكساني كه به زنان پاكدامن نسبت زنا «
 »هشتاد تازيانه بزنيد

﴿ د:فرماي مياهللا تعالي                          

       ﴾] :۳۸املائدة[ 

اند)! بعنوان يك  كنندگان! كه انجام داده به كيفر عمل، مرد دزد و زن دزد رادست «
 . »قطع كنيد! و خداوند توانا و حكيم است، مجازات الهي

اجرا نشده است و  ها آنو احكام بر ، كساني كه مرتكب چنين گناه كبيره اي شده اند
 د؟ كن مير مورد آنان چه حكمي خداوند روز قيامت د، بدون توبه مي ميرند

 و الصلوة و السالم عيل رسوله و صحبه.. و بعد:، احلمد هللا وحده ج:

عقيده اهل سنت و الجماعت اين است كه هر كسي از مسلمين كه با اصرار بر گناهي 
تهمت زدن و دزدي بميرد تحت اراده و خواست خداوند ، از گناهان كبيره همچون زنا

د و ده ميو را مي آمرزد و اگر بخواهد او را به خاطر گناهش عذاب اگر بخواهد ا، است

﴿ د:فرماي ميچون خداوند ، سر انجام به بهشت مي رود          

             ﴾ :۴۸[النساء[  

بخواهد و ( كه را براي هر كس تر از آن بخشد و پايين هرگز) شرك را نمي( خداوند«
 »بخشد شايسته بداند) مي
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يند كه گناهكاران موحد نما ميبه دليل احاديث صحيح متواتري كه بر اين امر داللت 
هو به دليل روايت عبادة بن صامت رضي ، از دوزخ بيرون خواهند آمد عنْه كه  اللـَّ

ىلَ أَنْ « بوديم كه ايشان فرمود:وسلَّم آله علَيه و اللَّـهيد: نزد پيامبر صلَّى گو مي وينِ عَ بَايِعُ تُ أَ

وا بِ  كُ ِ ـهِ الَ تُرشْ قُوا؟ اللَّ ِ الَ تَرسْ نُوا وَ زْ الَ تَ يْئًا وَ يد بر اينكه با خداوند كن ميآيا با من بيعت « »شَ

وسلَّم آله علَيه و اللَّـهپيامبر صلَّى » زنا نكنيد و دزدي نكنيد؟، چيزي را شريك نكنيد

(ي نساء آيه
1689F

﴿: را خواند )1                       

    ﴾پيش تو بيايند و بخواهند ، اي پيغمبر! هنگامي كه زنان مومن« ]۱۲متحنه: [امل

 »اينكه: چيزي را شريك خدا نسازندبا تو بيعت كنند و پيمان ببندند بر 

ىلَ « و فرمود: هُ عَ رُ أَجْ مْ فَ نْكُ ىفَ مِ نْ وَ مَ ـهِ فَ ةٌ ، اللَّ ارَ فَّ وَ كَ هُ وقِبَ فَ عُ يْئًا فَ لِكَ شَ نْ ذَ ابَ مِ نْ أَصَ مَ وَ

هُ  هُ ، لَ َ رتَ لِكَ فَسَ نْ ذَ يْئًا مِ ا شَ نْهَ ابَ مِ نْ أَصَ مَ وَ إِىلَ  اللَّـهُ وَ هُ اءَ اللَّـهِ فَ رَ  : إِنْ شَ فَ اءَ غَ إِنْ شَ هُ وَ بَ ذَّ عَ

هُ    )1690F2(»لَ

و هر كسي مرتكب ، پس هر كسي به بيعت خود وفا كند پاداش او بر خداوند است«
و هر كسي كه مرتكب ، دباش ميكفّاره گناهش ، مجازات، گناهي شد و مجازات گرديد

عذاب كار او با خداست اگر بخواهد او را ، گناهي گرديد و خداوند پرده او را پوشيد
 » د و اگر بخواهد او را مي آمرزد.ده مي

  )1/503( فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و اإلفتاء

 ] كيفيت تقويت ايمان139[

                                                            

﴿ (أي آية بيعة النساء و هي:):  8/640»  (الفتح«قال ابن حجر في -1            

           ﴾ :١٢[املمتحنه[ 

و 6801و 6784و 3893و 3892و 18)، و من عـدة طـرق؛ منهـا بغيـر هـذا اللفـظ بـرقم:  (       4894البخاري  ( -2
 ).7468و 7213و 7199و 6873
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د و از عذاب كن ميد و اوامر خدا را اجرا شو ميداراي ايماني قوي  انسانچگونه  س:
 او مي ترسد؟ 

مطالعه سنت پيامبر صلَّى ، حكام آنبا تالوت و خواندن قرآن و تفكر در معاني و ا ج:
ه عمل به مقتضاي آن و التزام ، آگاهي يافتن از تفاصيل شريعت، وسلَّمعلَيه وآله  اللـَّ

، عقيدتي و عملي به آيات و احاديث و مسائل اعتقادي. احساس قلبي به عظمت خداوند
همنشيني با ، يادآوري روز قيامت و حساب و پاداش و عقاب و سختي هاي آن

 د.شو ميايمان تقويت ، ي صالح و نيك؛ و دوري از اهل شرّ و فسادها انسان
 و صلي اهللا و سلم علي نبينا محمد و آله و صحبه.

 )4/495(، فتاوي إسالمية-اللجنة الدائمة

 د ده ميند اما آن را انجام ندا مي] حكم كسي كه پاداش نوافل را 140[

به بسياري از فضايل اعمال و پاداش آن از جمله بسياري از طالب علوم ديني  س:
 ند.كن ميآگاهي دارند اما عمل ن، نماز شب

اعمالي كه فضيلت آن در نصوص بيان شده دو نوع هستند؛ نوعي واجب كه  ج:
مسلمان خواه عالم باشد يا غير عالم بايد به واجبات توجه كند و در مورد آن از خدا 

 مانند نمازهاي پنجگانه و پرداختن زكات و ديگر فرائض. ، و بر آن مواظبت نمايد، بترسد
مسلمان بايد ، مانند: نماز تهجد و نماز چاشت و امثال آن، نوعي از اعمال مستحب

و اگر بعضي وقتها ، به خصوص علما؛ چون الگو و اسوه هستند، براي اداي آن بكوشد
ات اهل علم و اما از صف، موفق به اداي آن نشوند ضرري ندارد؛ چون نفل است

 يند.نما ميبرگزيدگان و فرهيختگان اين است كه به اين امر توجه دارند و محافظت 
 )162( )ص42( العدد-مجلة البحوث -الشيخ ابن باز

 ] عالج سنگدلي141[

 از سنگدلي رهائي مي يابد؟ اسباب سنگدلي چيست؟ انسانچگونه  س:
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قان اسباب سنگدلي هستند. غفلت و همنشيني با غافالن و فاس، ارتكاب گناه ج:
اطاعت خداوند و همنشيني با نيكان و پر كردن وقت با ذكر و تالوت قرآن و استغفار و 

(، دكن ميدوري از همنشيني بدان و غافالن دل را پاك و نرم 
1691F

 د:فرماي ميخداوند متعال  )1

﴿           ﴾ :۲۸[الرعد[  

 »يرندگ ميآرامش ، هاتنها با ياد خدا دل، دآگاه باشي«
 )5/244( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعه -الشيخ ابن باز

 ] چگونه وسوسه ها را دفع كنيم142[

مردي هست كه خداوند نعمت هدايت را به او ارزاني نموده و حالوت ايمان را  س:
سپس حالت او  ،چشيده است. خداوند نعمت فهم و معرفت آياتش را به او عطا كرده

منقلب گشته وحالوت ايمان را از دست داده و دچار وسوسه هاي زيادي شده است. 
و ، دشو ميپاره اي از اين وسوسه ها به گونه اي هستند كه اگر آن را به زبان بياورد كافر 

اين شخص چه كار كند تا باز به حالت اولي باز ، او راضي به اين وسوسه ها نيست
 گردد؟ 
و حتي ، الهي چنين است كه براي هر دردي دوايي فرو فرستاده استحكمت  ج:

 دوا چيست؟، براي امور معنوي و رواني دواي آن را آورده است
هدوا: صحابه به پيامبر صلَّى  از وسوسه هايي شكايت كردند كه وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

ها را به زبان نياورند؛ پيامبر صلَّى دوست دارند از آسمان به زمين بيفتند اما آن وسوسه 
ه و از ، خود را دور كنند، فرمان داد كه از آن وسوسه ها باز بيايندوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

يْطَانُ «د: فرماي وسلَّم ميعلَيه وآله  اللَّـهشيطان به خدا پناه ببرند؛ پيامبر صلَّى  أْيتِ الشَّ يَ

                                                            
 وقد مجعها أحدهم بقوله: -1

ر دواء قلبک مخس عند قسوته ز باخلري و الظَّفَ فُ  فاحرص عليها تَ

هُ  رُ بُّ ةُ         خالءُ بطنٍ و قرآنٌ تَدَ قفَ رِ كذاک وِ حَ  باکٍ ساعةَ السَّ

بَهٍ  نَّب أَكلَ املال من شُ َ ٍ  و أن جتَ ريَ الِس أهل اخلَريِ و اخلِ َ  و أن جتُ
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مْ فَ  كُ دَ ذْ أَحَ تَعِ يَسْ لْ هُ فَ لَغَ ا بَ إِذَ ؟ فَ بَّكَ لَقَ رَ نْ خَ ولَ مَ قُ تَّى يَ ا؟ حَ ذَ لَقَ كَ نْ خَ ا؟ مَ ذَ لَقَ كَ نْ خَ ولُ مَ يَقُ

يَنْتَهِ  اللَّـهِ بِ  لْ  )1692F1(»وَ

ويد فالن چيز را چه كسي آفريده است؟ فالن گ ميد و آي ميشيطان نزد يكي از شما «
يد: پروردگارت را چه كسي آفريده است؟ وگ ميچيز را چه كسي آفريده است؟ تا اينكه 

 »پس وقتي كه فردي دچار چنين وسوسه اي شد به خدا پناه ببرد و از آن باز بيايد
يعني به خدا پناه ببرد و از وسوسه ها به طور كلي خودش را دور كند. اين وسوسه  

 در عبادات هم دچار وسوسه آيد ميپيش  انسانهمان طوري كه در مورد خدا براي 
، يد: وضو كامل نشده استگو ميسپس شيطان به او ، يردگ ميكامالً وضو  انسان، دشو مي

باز او مي رود و ، يد: وضو كامل نشده استگو ميو شيطان ، يردگ مياو باز دوباره وضو 
به آن توجه نكند و از آن  انسانيرد. عالج همه اين وسوسه ها اين است كه گ ميوضو 

ببرد. وضوي خود را اعاده نكند. پس اين برادر را خداوند دور شود و به خدا پناه 
به او ، هدايت كرده و طعم ايمان را چشانيده است سپس دچار اين وسوسه ها شده

شيطان اين وسوسه ها ، ئيم: خوشحال باش اين نشانه ي ايمان كامل و صريح استگو مي
خدا پناه ببر و از وسوسه ها باز  بنابراين به، د تا تو را از ايمان باز داردآور ميرا به دلت 

 بيا و دور شو و به آن اهميت نده. 
يم؛ ابن شو مييند: ما در نمازمان دچار وسوسه نگو ميبه ابن عباس گفتند: يهوديان 

1693Fشيطان با قلبي كه خراب است چكار دارد.، يندگو ميعباس گفت: راست 

دلهاي يهود  2
تا آن را فاسد كند؟!  آيد ميخراب و آيا شيطان سراغ دلهاي ، و نصارا خراب است

اما بنايي كه خراب و ، تا بنايي را كه بر پاست خراب نموده و منهدم كند آيد ميشيطان 
 انسانايمانِ  هرچندد كه كن مي. اين امر داللت آيد ميمنهدم است شيطان به سراغ آن ن

ين است كه و عالجش ا، دشو ميبيشتر باشد شيطان با چنين وسوسه هايي بر او مسلّط 
يم: تا گو ميبه خدا پناه ببرد و از وسوسه باز بيايد. به برادري كه سؤال را مطرح كرده 

                                                            
دَ من ذلک شيئاً فليقل: آمنتُ باهللا«له:  ةي)، و في روا134) و اللفظ له، مسلم  (3276بخاري  ( -1  .»فمن وجَ

 ).41ال بن القيم، ص (»بالوابل الصي«)، و 22/609»  (مجموع فتاوي شيخ اإلسالم«انظر:  -2
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و ، ي خوشحال باشبر ميي و به خدا پناه كن ميوقتي كه با چنين وسوسه هايي مقاومت 
 ان شاءاهللا به تو ضرري نخواهند رساند.، از اين وسوسه ها روي بگردان

   )382-3/380(، دروس فتاوي الحرم المكي مجموع -الشيخ ابن عثيمين

 ] حكم بلند كردن دستها در دعا143[

آيا بلند كردن دستها در دعا بخصوص در سفر با هواپيما و يا ماشين و يا قطار و  س:
 غيره ثابت است؟ 

بلند كردن دستها در دعا از اسباب اجابت دعا است در هر جايي كه باشد؛ پيامبر  ج:

هصلَّى  يمٌ «د: فرماي وسلَّم ميعلَيه وآله  اللـَّ رِ يِيٌّ كَ اىلَ حَ عَ تَ كَ وَ بَارَ مْ تَ بَّكُ نْ ، إِنَّ رَ يِي مِ تَحْ سْ يَ

ا رً فْ ا صِ َ دَّمهُ رُ يْهِ أَنْ يَ هِ إِلَ يْ دَ عَ يَ فَ ا رَ هِ إِذَ بْدِ و وقتي ، پروردگارتان با حيا و بزرگوار است« )1694F1(»عَ

 » دكن ميد از خالي برگرداندن آن حيا كن ميبنده دستهايش را به سوي او بلند 

َا النَّاسُ إِنَّ «د: فرماي ميپيامبر صلي اهللا عليه وسلم  يِّبًا اللَّـهَ أَهيُّ بَلُ إِالَّ طَ قْ إِنَّ ، طَيِّبٌ الَ يَ وَ

رَ  اللَّـهَ  ـأَمَ رَ بِهِ الْ نِنيَ بِامَ أَمَ مِ ؤْ ـمُ :الْ الَ قَ ؛ فَ لِنيَ سَ رْ ز پاك را اي مردم خدا پاك است و ج« مُ

آن فرمان داده  و خداوند مؤمنان را به چيزي امر كرده كه پيامبران را به، نمي پذيرد
پيامبر صلي اهللا عليه وسلم در ادامه صحبتش اين دو آيه را تالوت نمود كه  »است

﴿ د:فرماي ميخداوند                                

 ﴾ :۵۱[املؤمنون[ 

بيگمان من از آنچه ، اي پيغمبران! از غذاهاي حالل بخوريد و كارهاي شايسته بكنيد«
 »يد بس آگاهمده ميانجام 

                                                            
 ،»حسن غريب رواه بعضهم و لم يرفعه«) و قال: 3556)، و الترمذي  (1488)، و أبو داود  (5/438أحمد  ( -1

) بـاختالف يسـير، و صـححه ووافقـه الـذهبي. و معنـي        1830(  1/497و الحـاكم  ،)3865و ابن ماجـه  ( 
 (صفراً) : أي خاليتين.



   

 2197 باب هفدهم: آداب
 

﴿ د:فرماي ميخداوند                    ﴾:البقرة] 

اي كساني كه ايمان آورده ايد! از چيزهاي پاكيزه اي بخوريد كه روزي شما « ]۱۷۲
 »ساخته ايم

رَ « فَ طِيلُ السَّ لَ يُ جُ رَ الرَّ كَ َ ، ثُمَّ ذَ ربَ ثَ أَغْ عَ بِّ ، أَشْ ا رَ بِّ يَ ا رَ : يَ ءِ امَ هِ إِىلَ السَّ يْ دَ دُّ يَ مُ هُ ، يَ مُ طْعَ مَ وَ

امٌ  رَ امٌ ، حَ رَ هُ حَ بُ َ مَرشْ بَ ، وَ لْ مَ امٌ وَ رَ هُ حَ يَ بِ ، سُ ذِ غُ ـوَ لِكَ الْ ابُ لِذَ تَجَ سْ أَنَّى يُ ؛ فَ امِ رَ سپس « )1695F1(»حَ

موهايش غبار آلود و ، پيامبر از مردي سخن به ميان آورد كه به سفري طوالني مي رود
يد: پروردگارا! پروردگارا! و گو ميد و كن ميدست هايش را به آسمان دراز ، ژوليده است

ت و نوشيدني اش حرام و لباسش حرام است. جسم اش با حال آنكه غذايش حرام اس
 »دكن ميكجا خداوند دعايش را اجابت ، حرام تغذيه شده است

و از اسباب پذيرفته ، بلند كردن دستها در دعاست، پس يكي از اسباب اجابت دعا
بنابراين هرگاه شخصي در هواپيما ، نشدن دعا خوردن حرام و تغذيه شدن به حرام است

بلند ، ر قطار يا در ماشين و جايي ديگر وقتي كه دستهايش را بلند كند و دعا نمايدو يا د
همگر در جاهايي كه پيامبر صلَّى ، كردن دستها از اسباب اجابت است علَيه وآله  اللـَّ

 لَّمسپس ما در آنجا وقتي كه دعا كنيم دست هايمان را ، دستهايش را بلند نكرده استو
هكه پيامبر صلَّى ، يم. مانند دعا در خطبه جمعهكن ميبلند ن دستهايش وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

را بلند نكرده مگر آنكه در جمعه براي طلب باران دعا كند كه دستهايش را بلند كند. 
ههمچنين دعا در بين دو سجده و دعا قبل از سالم در آخر تشهد كه پيامبر صلَّى   اللـَّ

لَيع هآلو ه لَّمسپس ما در اين جاهايي كه ، دعا مي كرد اما دستهايش را بلند نمي كردو
هپيامبر صلَّى  دعا كرده و دست هايش را بلند نكرده دست ها را به وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

 چون عمل پيامبر براي ما حجت است. ، يمكن ميهنگام دعا بلند ن
هم در نمازهاي پنجگانه پيامبر صلَّى همچنين بعد از سال اذكار را وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

هپس ما در اينجا با اقتدا به پيامبر صلَّى ، اند و دست هايش را بلند نمي كردخو مي  اللـَّ

                                                            
 ).1015مسلم  ( -1
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 هآلو هلَيع لَّمسلَّى ، يمكن ميدست هايمان را بلند نواللَّاما جاهايي كه پيامبر صـه  هآلو هلَيع
 لَّمسدست هايش را بلند كرده سنّت اين است كه با تأسي از ايشان دست ها بلند و
و همچنين جاهايي كه ، چون بلند كردن دستها در دعا از اسباب اجابت است، شوند

هاز پيامبر صلَّى  د و در آن جا بلند كردن و بلند نكردن دستهاكن ميمسلمان دعا  لَيه ع اللـَّ
 هآلو لَّمساحاديثي كه بر اين داللت  براساسيم كن ميثابت نيست دست ها را بلند و

 د كه بلند كردن دستها از اسباب اجابت است.كن مي
   )125، 6/124(، مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة -الشيخ ابن باز

 بعد از دعا )ان شاءاهللا( ] حكم گفتن144[

 ان شاءاهللا) حكم آن چيست؟( ويد:اگر كسي در دعايش بگ س:

به پيشگاه پروردگارش دعا مي كند نبايد ان شاءاهللا  انسانوقتي كه  انساننبايد  ج:
اند امري را بر خداوند تو ميبلكه با قاطعيت دعا كند. بايد دانست كه هيچ فردي ن، بگويد

﴿ د:فرماي مي تعالىاجبار كند. اهللا            ﴾ :مرا « ]۶۰[املؤمن

  »به فرياد خوانيد تا بپذيرم
ان ( بنابراين نيازي نيست كه گفته شود، پس خداوند وعده داده كه دعا را مي پذيرد

د يا كن ميشاءاهللا)؛ چون خداوند وقتي كه به بنده اي توفيق دعا بدهد دعايش را اجابت 
يا دعايش را براي روز ، دكن ميرا از او دور  يا شرّي، خواسته اش را بر آورده مي سازد

 د.كن ميقيامت ذخيره 

هاز پيامبر صلَّى  مْ «ثابت است كه فرمود: وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ كُ دُ لْ أَحَ قُ رْ اللَّـهُ الَ يَ فِ مَّ اغْ

ظِّ  لِيُعَ ة وَ أَلَ مْ املَسْ زِ ؛ ليَعْ ئْتَ ْنِي إِنْ شِ محَ ئْتَ اللهم ارْ غبَة؛ فإنَّ اهللا يلِ إِنْ شِ هُ  تعاىلمِ الرَّ هُ لَ رِ كْ  )1696F1(»الَ مُ

اهي بر من خو ميخدايا اگر ، اهي مرا بيامرزخو ميهيچ كسي از شما نگويد خدايا اگر «
 »دكن ميچون خداوند را كسي اجبار ن، بلكه با قاطعيت بخواهد، رحم بفرما

                                                            
 ).2679)، و مسلم (6339،7477( البخاري -1
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هاگر كسي بگويد: آيا مگر از پيامبر صلَّى    هرگاهثابت نيست كه وسلَّم وآله  علَيه اللـَّ
 ي؟! شو ميان شاءاهللا خوب » مشكلي نيست«فت: ال بأس گ ميبه عيادت بيمار مي رفت 

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

 ) 72/87( الجندي المسلممجلة  -الشيخ ابن عثيمين

 ] آويزان كردن دعا بر درب منازل و غيره145[

ارند يا بر گذ ميبعضي از مردم را مي بينيم كه ورقه هايي را در ماشين هاي خود  س:
اينها ، و دعاي نشستن، دعاي ورود، مانند دعاي بيرون رفتن، ندكن ميدرهاي خانه آويزان 

ه دعاهايي هستند كه از پيامبر صلَّى  ثابت اند؟ وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
چون براي ياد آوري است. بسياري از مردم اين دعاها را ، اين كار اشكالي ندارد ج: 

اشكالي ندارد كه ، دشو ميآسان  ها آنوقتي كه نوشته شود خواندنش براي ، حفظ نيستند
راي كساني كه آن جا نشسته تا ب، در اتاق پذيرائي دعاي كفاره مجلس را بنويسد انسان

اند گوشزد نمايد كه هرگاه بلند شدند اين دعا را بخوانند. همچنين دعاهاي سفر و غيره 
 د اشكالي ندارد. شو ميكه داخل ماشين چسبانده 

  )42( ص، الحلقة الثانية)( نور علي الدرب -الشيخ ابن عثيمين

 ] اسباب عدم اجابت دعا 146[

 د:فرماي ميو حال آن كه خداوند ، دشو ميد و دعايش قبول نكن ميدعا  انسانچرا  س:

﴿       ﴾ :مرا به فرياد خوانيد تا بپذيرم« ]۶۰[املؤمن«  

، و عيل آله و اصحابه امجعني، احلمد هللا رب العاملني و اصيل و اسلم عيل نبينا حممد ج:

﴿ د:فرماي ميخداوند متعال                    

            ﴾ :۶۰[املؤمن[ 
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نند كه مرا به دا ميمرا به فرياد خوانيد تا بپذيرم. كساني كه خود را بزرگتر از آن «

  »تخوار و پست داخل دوزخ خواهند گش، فرياد خوانند
و حال آن ، يد: دعا كرده اما خداوند دعايش را اجابت ننموده استگو ميسؤال كننده 

د در پاسخ اين سؤال بايد گفت: اجابت دعا كن ميكه خداوند وعده اش را خالف ن
 شرايط دعا عبارتند از: ، شرايطي دارد كه بايد تحقق يابند

، دعا كند و به خدا پناه ببردصادقانه و با قلبي حاضر  انسانيعني ، شرط اول: اخالص
 و به اجابت اميدوار باشد. ، و بداند كه خداوند بر اجابت دعا تواناست

و تنها ، در لحظه دعا احساس كند كه به شدت به خداوند نياز دارد انسانشرط دوم: 
يد؛ نما ميد و بالها را دور كن ميخداوند است كه دعاي بينوايان و درماندگان را اجابت 

، عا كردن با بي نيازي و خود را محتاج ندانستن و فقط به عنوان عادت دعا كردناما د
 چنين دعايي شايسته اجابت نيست.

، دشو ميچون روزيِ حرام مانع اجابت دعا ، شرط سوم: از خوردن حرام پرهيز كند
هچنان كه در حديث صحيح از پيامبر صلَّى  است كه فرمود: روايت وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

َا النَّاسُ إِنَّ « إِنَّ  اللَّـهَ أَهيُّ يِّبًا وَ بَلُ إِالَّ طَ قْ رَ  اللَّـهَ طَيِّبٌ الَ يَ ـأَمَ رَ بِهِ الْ نِنيَ بِامَ أَمَ مِ ؤْ ـمُ الَ الْ قَ لِنيَ فَ سَ رْ  »مُ

و خداوند مؤمنان را به همان چيزي ، اي مردم خدا پاك است و جز پاكي را نمي پذيرد«
 پيامبر اين دو آيه را تالوت نمود: »كه پيامبران را به آن فرمان داده استفرمان داده 

﴿                                 ﴾

بيگمان  ،اي پيغمبران! از غذاهاي حالل بخوريد و كارهاي شايسته بكنيد« ]۵۱[املؤمنون:
 »يد بس آگاهمده ميمن از آنچه انجام 

﴿ وقَالَ                    ﴾ :۱۷۲[البقرة[ 

اي كساني كه ايمان آورده ايد! از چيزهاي پاكيزه اي بخوريد كه روزي شما ساخته «
 »ايم
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طِيلُ السَّ  لَ يُ جُ رَ الرَّ كَ امٌ ثُمَّ ذَ رَ هُ حَ مُ طْعَ مَ بِّ وَ ا رَ بِّ يَ ا رَ ءِ يَ امَ هِ إِىلَ السَّ يْ دَ دُّ يَ مُ َ يَ ربَ ثَ أَغْ عَ رَ أَشْ فَ

يَ بِ  ذِ غُ امٌ وَ رَ هُ حَ بَسُ لْ مَ امٌ وَ رَ هُ حَ بُ َ مَرشْ ـوَ لِكَ الْ ابُ لِذَ تَجَ أَنَّى يُسْ امِ فَ رَ سپس پيامبر از « )1697F1(»حَ

، موهايش ژوليده و غبار آلود است، دنك ميمردي سخن به ميان آورد كه سفر را طوالني 
يد: پروردگارا! گو ميد و كن ميدر همين حال دستهايش را به سوي آسمان بلند 

پروردگارا! و حال آنكه خوردني و نوشيدني ا ش حرام است و جسم اش با حرام تغذيه 
 »دشو ميكجا دعايش اجابت ، شده است

هپيامبر صلَّى   پذيرفته شدن دعاي اين شخص را بعيد دانسته سلَّم وعلَيه وآله  اللـَّ
  :و آن اسباب عبارتند از، است با اينكه او به ظاهر اسباب اجابت دعا را فراهم كرده است

يعني به سوي اهللا؛ چون خداوند در آسمان بر ، بلند كردن دست به سوي آسمان-1
چنانكه در ، دعاست فراز عرش است بلند كردن دستها به سوي خدا از اسباب اجابت

نْ « :حديثي كه امام احمد در مسند روايت كرده است آمده يِي مِ تَحْ سْ يمٌ يَ رِ يِيٌّ كَ إِنَّ اهللا حَ

ا رً فْ ا صِ َ مهُ دَّ رُ يْهِ أَنْ يَ هِ إِلَ يْ دَ عَ يَ فَ ا رَ هِ إِذَ بْدِ خداوند با حيا و بزرگوار است و وقتي بنده « )1698F2(»عَ

 »دكن مياز خالي برگرداندن آن حيا ، دكن ميدستهايش را به سوي او بلند 
2-پروردگار) صدا زده است و توسل به خدا با اين ( اين مرد خداوند را با اسم رب

چون پروردگار آفريننده و مالك و تدبير كننده همه امور ، اسم از اسباب اجابت است
قرآن از اين رو بيشتر دعاهايي كه در ، و زمين در دست اوست ها آنپس كليد آسم، است

﴿ آمده با اين اسم است:                                

                                        

                                  

                    ﴾ :۱۹۵ – ۱۹۳[آل عمران[ 

                                                            
 تخريج در فتواي سابق گذشت -1
 تخريج در فتواي سابق گذشت -2
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اند و ما خو ميمردم را) به ايمان به پروردگارشان ( از منادي شنيديم كهپروردگارا! ما «
اكنون كه چنين است) پروردگارا! گناهانمان را ، و نداي او را لبيك گفتيم( ايمان آورديم

زبان) ( بيامرز و بديهايمان را بپوشان و ما را با نيكان بميران. پروردگارا! آنچه را كه بر
و در روز رستاخيز ما را خوار و زبون ، به ما عطا كن، ه ايپيغمبران خود وعده داد
وعده نخواهي كرد. پس پروردگارشان دعاي ايشان را پذيرفت  مگردان. بيگمان تو خلف

خواه زن باشد يا  –و پاسخشان داد كه من عمل هيچ كسي از شما را بكار خواسته باشد 
 .»ضائع نخواهم كرد –مرد 

 اسماي حسني از اسباب اجابت استپس توسل به خداوند بوسيله 
در سفر بيشتر  انساناين مرد مسافر بود و سفر اغلب از اسباب اجابت است؛ چون -3

ژوليده بودن و غبار آلود بودن او به معني اين است كه ، دكن مياحساس نيازمندي به خدا 
اه د و مهم ترين چيز برايش اين است كه به خدا پنده ميگويا او به خودش اهميت ن

ـهَ إِنَّ «چنانكه در حديث آمده است: ، ببرد و در هر حالي كه هست خدا را بخواند زَّ  اللَّ عَ

 ً ربْ ثًا غُ عْ ينِ شُ بَادِي أَتَوْ وا إِىلَ عِ : انْظُرُ ولُ يَقُ ةَ فَ فَ رَ لِ عَ ةَ بِأَهْ فَ رَ يَّةَ عَ شِ تَهُ عَ ئِكَ الَ ي مَ بَاهِ لَّ يُ جَ  )1699F1(»اوَ

يد: به بندگانم نگاه گو ميد و كن ميش بر مالئكه فخر در شامگاه عرفه خداوند به بندگان«
 »كنيد كه ژوليده مو و غبار آلود نزد من آمده اند

اما همه اين اسباب اجابت دعا مفيد واقع نشده اند؛ چون خوراك آن مرد و لباسش  

ابُ « رمايد:ف ميپيامبر ، جسم اش با حرام تغذيه شده است از حرام است و تَجَ سْ أَنَّى يُ فَ

لِكَ لِ    »دشو ميكجا دعايش اجابت « )1700F2(»ذَ

اگر ، آيد ميپذيرفته شدن دعا بعيد به نظر ، پس وقتي شرايط اجابت دعا فراهم نباشد
شرايط دعا فراهم باشد و خداوند دعاي دعا كننده را نپذيرد اين به خاطر حكمتي است 

                                                            
 )و صححه ووافقه الذهبي.1708(  456/ 1)، و األوسط575»  (الصغير«)، و الطبراني في 2/224أحمد  ( -1
 ).1015مسلم  ( -2
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چيزي را دوست شايد شما ، نددا ميند؛ اما دعا كننده آن را ندا ميكه خداوند آن را 
 داشته باشيد در حالي كه به ضرر شما باشد. 

يا خداوند بالي ، هرگاه اين شرايط فراهم باشند و خداوند دعا را اجابت نكند
و به او ، دكن ميو يا دعايش را براي روز قيامت او ذخيره ، دكن ميبزرگتري را از او دور 

 د. ده ميپاداش بيشتري 
؛ چون اين احساس از آيد ميكه اجابت دعا دير  نگويد انسانمهم اين است كه 

هچنانكه در حديث از پيامبر صلَّى ، اسباب عدم اجابت دعاست وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

لْ «روايت است:  جَ عْ ْ يَ ا ملَ مْ مَ كُ دِ َحَ ابُ ألِ تَجَ سْ د تا وقتي كه عجله شو ميدعايتان اجابت « »يُ

بْ «د اي رسول خدا؟ فرمود: نك ميگفتند چگونه عجله  »نكنيد تَجَ سْ لَمْ يُ تُ فَ وْ عَ دْ دَ ولُ قَ قُ يَ

 )1701F1(»يلِ 

احساس كند كه در  انسانپس نبايد ، »يد: دعا كردم اما دعايم اجابت نشدگو مي«
، بلكه بايد در دعا اصرار نمايد، و در نتيجه دعا را ترك كند، اجابت دعا تأخير است

د و كن ميي كه شما را به خدا نزديك ده ميجام چون هر دعايي كه شما بكني عبادتي ان
و ، يد. پس برادرم در همه كارهايت خدا را بخوان و دعا كننما ميپاداش شما را بيشتر 

اگر فايده دعا فقط همين باشد كه دعا عبادت خداوند است شايسته است كه افراد براي 
 انجام آن بكوشند. واهللا الموفق. 

  )96-1/93( تاوي و رسائلمجموع ف -الشيخ ابن عثيمين

 ] كسي كه دعا كند و دعايش اجابت نشود چه كار كند؟147[

م كه خداوند به من شوهري صالح و كن ميبيش از ده سال است كه دعا  س:
خواست خداوند است و كسي نمي ، فرزنداني نيك عطا كند... اما اين اتفاق نيفتاده است

م كن مياست مدت كوتاهي است كه ديگر دعا نسؤال من اين ، تواند فيصله او را رد كند
م حتماً اين چيز كن ميبلكه فكر ، نه به خاطر اينكه از پذيرفته شدن دعايم نا اميد شده ام

                                                            
 ).2735)، و مسلم  (6304البخاري  ( -1
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، از اين رو تصميم گرفتم دعا نكنم، به نفع من نيست چون خداوند آن را نمي پذيرد
ر كنم؟ آيا به دعا ادامه بايد چكا، نددا ميچون خداوند آنچه را كه به نفع من است بهتر 

 دهم يا قانع شوم كه اين موضوع به صالح من نيست و از دعا كردن باز بيايم؟ 

لْ «در حديث آمده است:  ج:  جَ عْ ْ يَ ا ملَ مْ مَ كُ دِ َحَ ابُ ألِ تَجَ سْ د شو ميدعايتان اجابت « )1702F1(»يُ

د و كن ميعجله را به اين تفسير كرده اند كه شخص احساس » تا وقتي كه عجله نكنيد
بايد دانست كه خداوند ممكن است ، دكن ميآنگاه ترك دعا ، ودش ميدعايش اجابت ن

 اجابت دعا را به خاطر اسبابي خاص يا اسبابي عام و بطور كلي به تأخير بيندازد.

هُ و «در حديث آمده است:   يب دعاءَ أن الداعی يُعطيهِ اهللا أحد ثالثة أشياء: إما أن جيُ

هُ  ؤالَ هُ فی اآلخرةو ، يعطيهِ سُ هُ لَ رَ خِ ه، إما أن يدِّ درِ ِّ بِقَ دفَعَ عنه من الرشَّ كسي كه « )1703F2(»و إما أن يَ

د و آنچه كن ميد: يا دعايش را اجابت ده ميد خداوند به او يكي از سه چيز را كن ميدعا 
و يا به ، دكن مييا دعايش را براي روز قيامت او ذخيره ، دده مياهد خدا به او خو مي

 »دكن ميعايش شرّ و بدي را از او دور اندازه د
و همواره به دعا ادامه بده حتي اگر سالها طول ، پس خواهر محترم عجله نكن 

و همچنين خواستگاراني را كه در موقعيت شما قرار دارند و از شما خواستگاري ، بكشد
چون ، دباال باشد و حتي اگر متأهل باشن ها آنحتي اگر سنّ ، را رد نكن ها آنند كن مي

 اميد است در اين مسئله خداوند خير فراواني قرار دهد.
    )187.188( ص، فتاوي المرأة -الشيخ ابن جبرين

 ] حكم طلب دعا از صالحان ونيكان148[

                                                            
 شتتخريج در فتواي سابق گذ -1
) 710»  (األدب المفــرد«) مختصــراً، و البخــاري فــي 3381) و الترمــذي  (3/18أخرجــه بنحــوه: أحمــد  ( -2

) و صـححه و وافقـه   1816(  1/493) و الحـاكم  29170) ابن أبي شـيبة  ( 1022»  (الصغير«والطبراني في 
 الذهبي.
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از او بخواهيم تا براي ما دعا كند ، نيمدا ميي صالح انساناگر فردي كه ما او را  س:
ه خداوند قلبم را اصالح كند و مرا توفيق حكم آن چيست؟ اميد وارم برايم دعا كني ك

 دهد تا به پدر و مادرم نيكي كنم و فرزنداني صالح به من عطا كند. 
طلب دعا از شخصي كه اميد مي رود دعايش اجابت شود اگر براي عموم  ج:

اشكالي ندارد؛ مانند اينكه فردي به كسي بگويد: دعا كن كه خداوند به  -مسلمين باشد
اما اگر از كسي بخواهد ، و امثال اين دعاها، دهد و آنان را متحد گرداندمسلمين عزت ب

كه براي شخص او دعا كند ممكن است اين خواستن ناپسند باشد؛ مگر آنكه قصد كسي 
د آن باشد كه دعا كننده هم فايده حاصل نمايد؛ چون در حديث كن ميكه طلب دعا 

رِ «آمده:  يهِ بِظَهْ َخِ هُ ألِ ا لَ عَ الَ ـالْ إذا دَ يْبِ قَ ـغَ ثْلِهِ الْ لَكَ بِمِ نيَ وَ : آمِ لَكُ هرگاه كسي پشت « )1704F1(»مَ

 »و مانند آن به تو هم برسد، يد: آمينگو ميسر برادرش بر اي او دعا كند فرشته 
بايد توجه نمود كه در صورت طلب دعا از كسي ديگر ممكن است فرد دچار  

است. همچنين كسي كه از و غرور شود و فكر كند كه او اهل اجابت  خودپسندي
خودش دعا نكند. كه  ها آناهد برايش دعا كنند ممكن است با اعتماد بر خو ميديگران 

 امري جالب نيست. 
نصيحت من به برادرانم اين است كه خودشان دعا كنند چون دعا عبادت است و دعا 

نيازمندي د و به اودست بر ميبه خدا پناه  انساند؛ چون در دعا كن ميقلب را اصالح 
 د كه خداوند مي تواند با لطف خويش او را ياري نمايد.كن ميد و احساس كن ميدراز 

    )146، 2/145(، )5( كتاب الدعوة -الشيخ ابن عثيمين

 ] دعاي بد در حق فرزندان149[

ند شو ميبسياري از پدران و مادران هستند كه وقتي فرزندانشان مرتكب اشتباهي  س:
 ند لطفاً در اين مورد راهنمايي كنيد. كن ميرا دعاي بد  ها آن

                                                            
 ).2732،2733مسلم ( -1
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نصيحت ما به پدران و مادران اين است كه از كوتاهي هاي فرزندان در گذر كنند  ج:
صبر نمايند؛ زيرا بچه ها هنوز عقلشان كامل نشده است و  ها آنو در برابر اذيت و آزار 

د و با كن ميگذشت ، شدند. اگر پدر بردبار باشو ميدر گفتار و كردارشان دچار اشتباه 
د تا بهتر نصيحت او را قبول كند و ادب شود. كن مينرمي و مهرباني فرزند را نصيحت 

ند و آن اين است كه عليه شو مياما بعضي از پدران و مادران مرتكب اشتباهي بزرگتر 
و  ند كه فرزندانشان بميرند يا به مصيبتي گرفتار شوندكن ميدعا ، ندكن ميفرزندانشان دعا 
رند خو ميفرو مي نشيند تأسف  ها آنند. بعد از آن كه آتش خشم ده مياين دعا را ادامه 

ند كه دوست ندارند فرزندانشان به چنين كن ميو مي بينند كه اشتباه كرده اند و اعتراف 
چون پدر مهربان است و شدت خشم او را به چنين دعاهايي ، مشكالتي گرفتار شوند

  ﴿ د:فرماي ميچنان كه ، ند چنين پدري را مي بخشدخداو، وادار كرده است   

                 ﴾ :١١[يونس[ 

بالهايي شتاب ورزد كه مردمان در طلب آن  و اگر خداوند در رساندن شرّها و«
عمر ، فرا چنگ آوردن خيرها و نعمتها شتاب مي ورزند همچنانكه در، شتاب مي نمايند

  »ماند ميآن باقي ن
پس پدرها و مادرها بايد صبر و تحمل داشته باشند و فرزندان را تنبيه كنند تا ادب 

اما دعاي بد عليه ، د تا تعليم و تأديبشو ميحاصل كنند؛ زيرا كودك با تنبيه بيشتر متأثر 
و ( ند.شو مياين دعاها در نامه اعمال پدر و مادر نوشته  ،فرزندان هيچ فايده اي ندارد

 وند)ش ميروز قيامت سب ندامت و حسرت 
 )189، 188( ص، فتاوي المرأة -الشيخ ابن جبرين
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 حكم معالجه و مداوا] 1[

جراحي را به خاطر  عمل، حكم معالجه چيست: آيا واجب است؟ اگر پزشك س:
آيا گناهكار ، علّتي شخصي انجام ندهد خواه آن جا پزشك ديگري باشد يا نباشد

 د؟شو مي
(معالجه جايز است ج:

1705F

. پزشكي كه خود را مؤظف به معالجه بيماران كرده بايد به )1
، بكوشد تا شفا يابند يا از دردهايشان كاسته شود ها آناندازه توان خود براي معالجه 

بيانگر ، ... آمده اند.و احاديثي كه در مورد همكاري و كمك كردن به نيازمند و آيات

                                                            
از ديدگاه علما در كتابش تحت عنـوان (التوكـل علـي اهللا)    شيخ عبد اهللا الدميجي در مورد حكم معالجه  -1

) مطلبي آورده كه آن را ذكر مي كنيم. ايشان مي فرمايـد: علمـا در موضـوع معالجـه و     218، 217ص (
مراجعه به پزشكان با هم اختالف نظر دارند كه آيا مباح است يا مستحب و يـا واجـب. قـول مشـهور از     

و مداوا مبـاح اسـت امـا تـرك آن افضـل اسـت بـه دليـل ايـن حـديث           امام احمد اين است كه معالجه 

قول مشهور از امام شافعي استحباب است. امام نووي در شرح صحيح مسلم ذكر مي  [السبعون ألفاً...]

 كند كه مذهب شوافع و جمهور از سلف و خلف همين است، نظر الوزير ابن المظفر نيز همين است.
كه بيمار بايد به معالجه و مداوا بپردازد تا جائي كه اين حكـم را نزديـك بـه     مذهب امام ابو حنيفه اين است

يستوي فعلـه و   -واجب مي داند. مذهب امام مالك: ايشان معتقد هستند كه معالجه امري اختياري است
تركه؛ و ال بأس بالتداوي و ال بأس بتركه . شيخ اإلسالم ابن تيميه مي گويد: معالجـه نـزد جمهـور ائمـه     

اجب نيست فقط گروه اندكي ازشاگردان امام شافعي و امام احمـد آن را واجـب دانسـته انـد. [تيسـير      و
 ) ]. 88العريز الحميد (ص

به هر حال معالجه بيماريها و استفاده از اسباب از اموري است كه اهللا تعالي به آن امر نموده، بـدون ايـن كـه    
بـر خـالق اسـباب و پروردگـار جهانيـان باشـد. شـدت         اعتماد بيماران به خود اسباب باشد بلكـه اعتمـاد  

 5/301وضعف بيماري متفاوت است. شيخ ابن عثيمين در كتاب  (الشـرح الممتـع علـي زاد المسـتقنع)     
در صورتي كه تشخيص بر اين است كه معالجه و  -1مي گويد: بهترين سخن اين است كه گفته شود: 
اواي بيمـاريش نپـردازد احتمـال دارد بميـرد، در ايـن      مداوا نتيجه بخش خواهد بود و اگر شخص به مد

امـا اگـر بيمـار بـه      ،گمان غالب اين باشد كـه معالجـه سـودمند اسـت     -2صورت معالجه واجب است. 
هر دو  -3 پزشك مراجعه نكند احتمال مردنش نمي رود، در اين صورت مراجعه به پزشك بهتر است.

 پزشك بهتر است. امر مساوي باشد، در اين صورت عدم مراجعه به
 اين گفتار جامع تمام اقوال ائمه است.
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همين مطلب هستند. اضافه بر اين پزشك بايد وظيفه قانوني اش را به كاملترين وجه 
 پس جايز نيست كه بيماران را رد كند با در معالجه شان تساهل نمايد. ، انجام دهد

 لم علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.و صلي اهللا و س، و باهللا التوفيق
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و االفتاء

  )176، 175( الفتاوي المتعلقة بالطب...) ص( من كتاب

 با ايمان به تقدير منافاتي ندارد، ] معالجه2[

، اگر خداوند از مسلمان خواسته كه به تقدير و خير و شر آن ايمان داشته باشد س:
ه اينكه بيماري مقدر است آيا وقتي بيمار شود جايز است به پزشك مراجعه با توجه ب

 كند؟
استفاده از اسباب همچون معالجه بيماري و طلب روزي و امور ديگر با ايمان به  ج:

از اسباب  انسانچون خداوند امور را مقدر كرده و فرمان داده كه ، تقدير منافاتي ندارد
 استفاده نمايد.

هُ «: پيامبر فرموده لِقَ لَ ٌ ملَِا خُ يَرسَّ لٌّ مُ بايد دانست هر كسي براي چيزي كه آفريده « )1706F1(»كُ

 » دشو ميهمان برايش ميسر ، شده
چنانكه در احاديث صحيح آمده است؛ از اين رو مداوا و معالجه با داروهاي مباح و 

ه شهرهاي چنان كه عمر رضي اهللا عنه وقتي از ورود ب، است تعالىجايز از تقديرِ اهللا 

رِ «وبا زده در سالي كه طاعون شيوع يافته بود منع كرد گفت:  دَ نْ قَ رُّ مِ فِ رِ  اللَّـهِ نَ دَ إِىلَ قَ

كه سالمتي ( ريزيمگ ميكه مرض وبا باشد) به سوي تقدير الهي ( از تقدير الهي« )1707F2(»اللَّـهِ 

 »است)
 م.و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سل، و باهللا التوفيق

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و االفتاء

                                                            
 ).2649، 2647)، و مسلم  (75551، 4949البخاري ( -1
 ).2219)، و مسلم  (5729البخاري ( -2
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 )175( الفتاوي المتعلقة بالطب...) ص( من كتاب

 ] كيفيت طهارت مريض3[

ارسال گرديده آمده است كه بعضي از بيماران » كميته دايم افتا«در طي نامه اي كه به 
يماري را كيفيت اداي نماز و كيفيت وضو گرفتن در حالت ناتواني و ب ها آندر بيمارست

 لطفاً فتواي مفصلي در مورد احكام وضو و نماز مريض ارائه دهيد.، ننددا مين
 پس از تحقيق و بررسي اينگونه پاسخ داد: » كميته دايم افتا« ج:

 اول: وضو گرفتن مريض:
جنابت) ( بي وضوئي) و ناپاكي اكبر( مانند فرد سالم بايد از ناپاكي اصغر، مريض -1
 .طهارت نمايد، با آب
و يا با سنگ و آنچه به جاي آن است ، بايد قبل از وضو با آب استنجا كند -2

خودش را تميز كند. استنجا گرفتن با سرگين و استخوان و غذا و آنچه حرمت دارد 
 جايزنيست.

بهتر است ابتدا با سنگ يا دستمال كاغذي و امثال آن استنجا كند و سپس آب 
 د. كن ميد و آب محل نجاست را پاك بر مياز بين  نجاست را، چون سنگ، استفاده نمايد

اهد خو ميوضو گيرنده اختيار دارد كه خودش را با سنگ تميز كند يا با آب و اگر 
چون با آن بهتر نظافت ، فقط با يكي از اين دو استنجا كند. البته استفاده از آب بهتر است

 د. شو مي
چپش قطع باشد يا شكسته  مگر آن كه دست، استنجا با دست راست جايز نيست

باشد يا مشكلي داشته باشد در اين صورت اگر با دست راست استنجا بگيرد جايز است. 
اگر مريض به خاطر ناتواني اش نتواند با آب وضو بگيرد و يا بيم آن را داشته باشد كه 

 د يا ديرتر شفا مي يابد تيمم كند. كن ميآب بيماري اش را بيشتر 
 ها آنونه است كه هر دو دستش را يكبار بر زمين بزند و سپس با روش تيمم: اينگ

صورت و دو كف دستش را مسح كند. تيمم بر هر چيز پاكي كه گرد و خاك داشته 
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به عنوان مثال اگر روي ديواري گرد و ، ولو كان علي غير االرض)( باشد جايز است
بود مي تواند چند نماز را با غباري باشد مي تواند بر آن تيمم كند. اگر كسي تيمم كرده 

بدون آنكه نيازي باشد مجدداً ، همان تيمم بخواند تا وقتي كه تيممش را نشكسته باشد
تيمم نيز به جاي وضو است و حكم ، دشو ميتيمم كند چنان كه در وضو اينگونه عمل 

 وضو را دارد.
كسي كه به  عالوه بر اين، دكن ميد تيمم را هم باطل كن ميهر آنچه وضو را باطل 
تيممش باطل ، هرگاه آب را پيدا كند، تيمم كرده است، علت عدم دسترسي به آب

سپس عذرش ، ود. كسي كه به خاطر بيماري و غيره از بكار بردن آب عاجز بودهش مي
پس از ، ود. يا قبالً به آب دسترسي نداشت و تيمم زدش ميتيمم او باطل ، برطرف شده

 ود.ش يمدسترسي به آب تيممش باطل 
اگر بيماري خفيف باشد مانند سر درد يا درد دندان و امثال آن و استفاده از آب  -3

تيمم جايز نيست. ، مثالً دردش بيشتر شود يا بهبودي به تأخير بيفتد، خطري نداشته باشد
بدون اين كه ضرري داشته ، همچنين زماني كه امكان استفاده از آب گرم فراهم باشد

جايز نيست؛ زيرا در تمام اين موارد استفاده از آب براي شخص هيچ  باشد باز هم تيمم
 ضرري ندارد.

اگر گرفتن وضو يا تيمم براي مريض دشوار باشد كسي ديگر او را وضو يا تيمم  -4
 بدهد. 

كسي كه بر بدنش زخمي يا غده اي يا شكستگي اي يا بيماري اي دارد كه  -5
و اگر شستن ، نب شود تيمم برايش جايز استاگر ج، استفاده از آب برايش مضّر است

آن قسمت بدنش كه سالم است ممكن باشد بايد آن را بشويد و براي طهارت بقيه بدن 
 خود تيمم كند.

و اگر شستن آن ، د آن را با آب بشويدباش ميهر كس عضوي از اعضايش زخ -6
ح كند و اگر يند به هنگام وضو بر آن مسب ميزخم آسيب ، مشكل باشد و يا با شستن

 مسح كشيدن آن با آب مشكل بود به جاي آن تيمم كند.
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 كسي كه بر قسمتي از اعضاي وضويش باندي بسته باشد آن را مسح كند. -7
اهد نماز بخواند بايد در طهارت بدن و لباسش و محلي كه خو ميوقتي ، مريض -8
بخواند. اگر شخصي  اند بكوشد و اگر نتوانست با همان حالتي كه دارد نمازخو مينماز 

ريزش قطرات ادرار) باشد و با مراجعه به پزشك بيماريش ( مبتال به بيماري سلسل البول
براي هر نمازي ، بايد استنجا بگيرد و پس از داخل شدن وقت نماز، بهبودي نيابد

جداگانه وضو بگيرد و آنچه از ادرار كه بر بدنش اصابت كرده آن را بشويد. و اگر 
و بپوشد و اگر اين كار ، نيست براي هر نمازي لباس پاكي را مقرر كندبرايش مشكل 

ميسر نبود با همان لباس نماز بخواند و با گذاشتن محافظي بر آله تناسلي از پخش شدن 
 ادرار و اصابت آن به لباس يا بدنش جلوگيري كند و نمازش را بخواند.

 نماز مريض
 .نماز بخواندمريض بايد تا آن جا كه مي تواند ايستاده  -1
 بهتر آن است كه براي هر قيام، نشسته نماز بخواند، هر كس كه نمي تواند بايستد-2

 هنگام خواندن قرائت) چهار زانو بنشيند.(
اگر نتوانست كه نشسته نماز بخواند به پهلو رو به قبله بخوابد و مستحب است كه -3

 بر پهلوي راست دراز بكشد.
 ناتوان باشد به پشت سر دراز بكشد و نماز بخواند. اگر از دراز كشيدن بر پهلو-4
هر كسي كه توانايي ايستادن را داشته باشد و توانايي ركوع يا سجده را نداشته -5

بلكه ايستاده نماز بخواندو براي ركوع اشاره كند و سپس ، دشو ميباشدقيام از او ساقط ن
 بنشيند و به سجده اشاره كند.

ته باشد و پزشك مورد اعتمادش به او بگويد: كه اگر به اگر چشم او بيماري داش -6
مي تواند به پشت سر بخوابد و نماز ، پشت سر بخوابي مداوايت ممكن خواهد بود

 بخواند.
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ركوع ، كسي كه فقط توانايي سجده را نداشته باشد و توانايي ركوع را داشته باشد-7

 كند و براي سجده اشاره نمايد.
براي هر دو اشاره كند و ، و سجده هر دو را نداشته باشد كسي كه توانايي ركوع-8

 اشاره سجده را پائين تر از اشاره ركوع كند.
حتي نتواند گردنش را پائين كند و ، كسي كه توانايي خم شدن را نداشته باشد-9

براي اداي ركوع ، كسي كه كوژپشت است و هميشه كمرش مانند حالت ركوع خم است
كند و تا جايي كه مي تواند براي سجده خودش را به زمين خم  كمي بيشتر خود را خم

 كند.
و در ، تكبير بگويد و قرائت بخواند، اگر توانايي اشاره با سر را نداشته باشد-10

دلش قيام و ركوع و بلند شدنش از ركوع و سجده و بلند شدن از سجده و نشستن بين 
تسبيحات را بخواند. اما اينكه  دو سجده و نشستن براي تشهد را نيت كند. اذكار و

 ند چنين چيزي صحت ندارد.كن ميبعضي از مريض ها با انگشت اشاره 
قادر شد ، اگر مريض در اثناي نماز به انجام اعمالي كه قبالً توانائيش را نداشت-11

 آن را انجام دهد و نمازش را ادامه دهد.، مانند قيام يا قعود يا ركوع يا سجده يا اشاره
د شو مير مريض به خواب برود يا نمازي را فراموش كند بايد وقتي كه بيدار اگ-12

د آن را بخواند.جايز نيست كه نماز را تا فرا رسيدن وقت نماز آور مييا نماز را به ياد 
 بعدي به تأخير بيندازد.

بلكه شخصي كه مكلف است بايد در ، به هيچ صورتي ترك نماز جايز نيست-13
چون نماز ستون دين اسالم ، رستي و بيماري براي اداي نماز بكوشدهمه احوال در تند

د پس براي هيچ مسلماني جايز نيست باش مياست و بعد از شهادتين بزرگترين فريضه 
حتي اگر مريض باشد مگر آن كه شخص ، كه نماز فرض را ترك كند تا وقت آن بگذرد

قت بهبودي به تأخير مي اندازند بيهوش باشد. اما اينكه بعضي از بيماران نماز را تا و
 جايز نيست و در شريعت اصلي ندارد.



   

 2215 باب هژدهم: فتاواي طب
 

اگر خواندن هر نمازي در وقت خودش براي مريض مشكل باشد او مي تواند  -14
، جمع كند، بين ظهر و عصر و بين مغرب و عشاء به صورت جمع تقديم يا جمع تأخير

همراه مغرب بخواند و يا اگر اهد عصر را همراه ظهر بخواند و عشاء را خو مييعني اگر 
 اهد ظهر را همراه عصر و مغرب را همراه عشاء بخواند.خو مي

  و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.، وباهللا التوفيق
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و االفتاء

 )66، 29( ص...)الفتاوي المتعلقة بالطب( من كتاب

 ك] عمل مريض به فتواي پزش4[

آيا وقتي پزشك فتوا بدهد مريض مي تواند به آن عمل كند؟ يا به عالمي  س:
 مراجعه نمايد؟

يند به علما گو مياحكام شرعي  ي بارهمريض بايد در مورد آنچه پزشكان در ج:
علم شرعي ، مراجعه كند؛ چون پزشكان در مورد دانش پزشكي مهارت و تخصص دارند

تواي پزشك عمل نكند مگر بعد از مراجعه به پس مريض به ف، نيز متخصصاني دارد
علما. بنابراين اگر براي مريض موردي پيش آمد به يكي از علما تلفن بزند يا كسي را 
نزد عالمي بفرستد تا برايش سؤال كند. پزشك و غير پزشك حق ندارد بدون علم فتوا 

او اينگونه ، ده امبدهد مگر اينكه پزشكي بگويد: از فالن عالم در مورد اين مسئله پرسي
بنابراين پزشك بايد مسائل را از علما بپرسد و حق ندارد خودش بدون ، به من پاسخ داد

 و حوزه تخصصي او پزشكي است.، علم فتوا بدهد چون او علم شرعي ندارد
 ) 452( الفتاوي المتعلقة بالطب...)ص( من كتاب -الشيخ ابن باز

 ] موضع اسالم در قبال پزشكان سنتي5[

 موضع اسالم در مورد اطباي سنتي چيست؟  :س
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لَ «در حديث آمده است:  ج: نْزَ ا أَ هُ  اللَّـهُ مَ لِمَ نْ عَ هُ مَ لِمَ ؛ عَ اءً فَ هُ شِ لَ لَ نْزَ اءً إِالَّ أَ هُ ، دَ لَ هِ جَ وَ

هُ  لَ هِ نْ جَ خداوند هيچ دردي نفرستاده؛ مگر اين كه براي آن دوايي قرار داده كه اين « )1708F1(»مَ

 » ننددا مينند و بعضي ندا ميدوا را بعضي 
اطباي سنّتي از روي علم و تجربه برخي از داروها را شناسائي كرده اند و به مداواي 

پزشكان سنتي با مراجعه به كتاب هاي طب كه دانشمندان آگاه به ، بيماران پرداخته اند
مي طبابت نوشته اند به معالجه بيماران مي پردازند. طب سنتي يكي از رشته هاي عل

است كه از دوران نبوت افرادي در آن تخصص داشته اند و قبل از پيامبران و بعد از 
خواص داروهاو نحوه كاربرد آن ، كه تركيب هاي ادويه، ايشان نيز افرادي طبيب بوده اند

و معتقد بوده اند كه اينها از اسباب شفا هستند و خداوند مسبب اسباب ، نسته انددا ميرا 
عالقمندان مي ، ين ياد گرفتن طب سنتي و معالجه با آن اشكالي ندارداست.پس بنابرا
تسهيل ( االداب الشرعية) ابن مفلح و( و، و ذهبي، ابن قيم» الطب النبوي«توانند به كتاب

 المنافع) و غيره مراجعه كنند.
   )1/209( الكنز الثمين -الشيخ ابن جبرين

 جعه كند يا به پزشك زن كافر؟] آيا بهتر است زن به پزشك مرد مسلمان مرا6[

همسر و ، آقا دكتري مسلمان است و خانم دكتر مسيحي و خانم دكتري هندو س:
 دخترانم را نزد كدام يك ببرم بهتر است؟

و جايز نيست كه ، د خواه مسلمان باشد يا غير مسلمانكن ميزن را زن معالجه  ج:
اشد و يا پزشك زن موجود مرد نامحرم به معالجه زن بپردازد مگر آن كه ضرورت ب

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

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و االفتاء

                                                            
لَهُ «)، دون قوله: 5678البخاري ( -1 هِ نْ جَ هُ مَ لَ هِ جَ ، وَ هُ لِمَ نْ عَ هُ مَ لِمَ :أحمد ة.و أخرجه بهذه الزياد»عَ

 ). 4/278)و  (1/377،413،443،453(
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 )244( الفتاوي المتعلقة بالطب...)ص( من كتاب

 ] حكم استفاده از دارو براي جريان عادت ماهانه 7[

پنج ماه است كه قطع گرديده و آزمايش عادت ماهيانه ي همسرم بيش از  س:
پزشك به او قرص هايي داد كه عادت ، پزشكي و غيره به حامله بودنش جواب نداده

 ماهيانه اش بيايد.. آيا استفاده از اين قرص ها جايز است؟
به شرطي كه پزشك تأييد كند كه ضرر ، استفاده از قرص برايش جايز است ج:

 اهد ندارند.وخ ميبيشتري از مصلحتي كه او 
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفيق 

 ) 6259( )فتوي رقم5/401( فتاوي اللجنة الدائمة

 چه كار كنند ها آنرا در بيمارست انسان] اعضاي قطع شده 8[

 احلمد هللا و الصلوة و السالم عيل نبينا حممد و آله و صحبه و بعد: 

استفتايي را از سوي سر لشكر عبد المحسن بن عبد اهللا الشيخ مدير » اكميته دايم افت«
 ه 27/1/1405تاريخ 280اداره امور ديني نيروهاي مسلح دريافت كرد به شماره 

 كه متن استفتاء بدين شرح است: 
هـ از سوي مدير شعبه امور ديني در منطقه غربي سؤالي به  11/1/1405در تاريخ 

اهيم كه در خو ميريم و از جناب عالي دا ميآن را به شما ارسال دستمان رسيد كه اينك 
يي كه ها آنچون خيلي از بيمارست، اين مورد حكم شرعي را براي ما توضيح دهيد

اين سؤال را مطرح كرده اند كه با اعضاي ، وابسته به وزارت دفاع و نيروي هوايي هستند
اين اعضا  ها آن، ند چه كار كنندوش ميكه پس از عمل جراحي از بدنشان جدا  ها انسان

 را مي سوزانند. اعضا عبارتند از: 

 .دشو ميقطع  انساناعضائي كه هنگام بروز حوادث و اتفاقات از بدن  -1
 .دشو ميپوستي كه به هنگام ختنه از مردان قطع  -2



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   2218 
  
جنيني كه ، آيد ميو هنگام والدت بيرون ) كه نوزاد در آن قرار دارد( مشيمة -3

 .سقط شود
 و مواردي از اين قبيل. دشو مييي كه كشيده ها آندند -4

لطفاً حكم شرعي را در اين مورد بيان كنيد تا بتوانيم آن را به عنوان دستور العمل به 
 ي وابسته به وزارت دفاع ارسال كنيم.ها آنهمه بيمارست

 پاسخ دايم كميته افتا:
نين زماني كه بايد در محلي پاك دفن شوند. ج، جايز نيست انسانسوزاندن اعضاي 

غسل داده شود و كفن شود ، يعني چهار ماه بر آن گذشته باشد، روح در آن دميده شود
و بر آن نماز خوانده شود و در قبرستان مسلمين دفن گردد. اگر در ميان مسلمين به دنيا 

 و يا اگر يكي از پدر و مادرش مسلمان باشند.، آمده است
فري به دنيا آمده نيازي به غسل و نماز ندارد اگر جنين سقط شده از پدر و مادر كا 

ردد يا در تكه پارچه اي پيچانده شود و در جاي نامعلومي گ ميبلكه در لباس خود دفن 
 دفن شود.

  و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفيق
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و االفتاء

 )429( لقة بالطب...)صالفتاوي المتع( من كتاب

 ] حكم اسقاط جنين و احكام بعد از سقط9[

بعضي از مراكز بهداشتي پرسش هايي را به وزارت بهداشت فرستاده اند كه چه  س:
از آن جا كه اموري ، و چه وقتي اسقاط است آيد ميوقت سقط جنين مرگ به شمار 

ت را در اين مورد توضيح شرعي و قانوني به اين موضوع مرتبط است لطفاً ديدگاه شريع
و چه وقت وفات به  آيد ميدهيد كه در دوران بارداري تا چه وقت اسقاط به حساب 

 .آيد ميشمار 
 د: ده ميپس از بررسي اينگونه پاسخ » كميته افتا« ج:
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 اول حكم اسقاط:
 .اصل اين است كه اسقاط حمل در مراحل مختلف آن جايز نيست -1
اسقاط جنين جايز نيست؛ مگر براي ، ز اولدر مرحله اول يعني مدت چهل رو -2

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

تكاليف ، اما اسقاط جنين در اين مدت به خاطر مسائل تربيتي يا مشكالت اقتصادي
 .جايز نيست، ش و يا اكتفا به فرزنداني كه دارندزندگي و تعليم و آموز

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

و  در اين صورت اسقاط آن جايز است اما بايد از همه وسايل، مادر خطرناك است
اگر جواب نداد در نهايت اقدام به ، امكانات براي جلوگيري از آن خطرها استفاده شود

 .اسقاط نمايند
اسقاط بعد از مرحله سوم و بعد از تكميل شدن چهارماه جايز نيست مگر آن  -4

، كه جمعي از پزشكان متخصص و مورد اعتماد تأييد كنند كه ماندن جنين در شكم مادر
آن هم در صورتي كه همه راهها براي زنده ماندن جواب ، دشو ميسبب مرگ مادر 

 . ضرر بزرگتر دفع شود، در اين صورت جايز است تا از وارد آمدن دو ضرر. ندهد

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

ن بسته است يعني در چهل روز اول به صورت خون است و در چهل روز دوم خو
، در اين دو مرحله اگر سقط شود احكامي به دنبال ندارد، دشو ميتبديل به خون بسته 

در اين دو مورد كه هشتاد روز از مدت حاملگي گذشته است زن به نماز و روزه اش 
براي هر وقت نماز وضو بگيرد مانند  ،زن. گويا سقطي در كار نبوده است، ادامه دهد

 .كسي كه خون استحاضه دارد
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يعني در چهل روز ، در مرحله سوم كه جنين تبديل به تكه گوشتي است: حكم دوم
دو حالت ، اگر سقط شود، يردگ ميدر اين مرحله اعضا و صورتش شكل ، سوم قرار دارد

 : دارد

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

 .رددگ ميسقط آن مرتب ن بر ميرا نداشته باشد در اين صورت هيچ حك انسان
مانند  انسانباشد يا داراي تصوير ظاهري از  انسانتكه گوشت به صورت  -2

داشته  انسانيا تصوير غير ظاهري از ، شته باشدداشتن دست و يا پا و امثال آن را دا
خون ، در اين صورت سقط جنين، است انسانباشد يا ماما گواهي دهد كه به صورت 

 .آيد مينفاس به دنبال دارد و با سقط آن عده زن تمام شده به حساب 
يعني بعد از آن كه روح در آن : وقتي كه حمل در مرحله چهارم سقط شود -3

بعد از تكميل شدن چهار ماه و آغاز ماه پنجم در اين صورت دو حالت  دميده شود يعني
 : دارد

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

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

د و اضافه بر آن از وصيت باش ميكه همه احكامي كه در صورت اول ذكر شد را دارا 
 .دبر ميوارث بهره 

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

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و االفتاء
 )280( الفتاوي المتعلقة بالطب...)ص( كتابمن 

 ندآور مي] حكم بستن لوله هاي رحم براي زناني كه فرزندان ناقص به دنيا 10[
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و وقتي خواسته لوله هاي رحم خود را ، زني سه فرزند ناقص به دنيا آورده است س:
كميته افتا) ( ببندد تا بچه دار نشود بيمارستان در خواست او را نپذيرفته و گفته بايد از

 فتوايي بگيرد؛ لطفاً اگر اين كار جايز است فتوايي به صورت كتبي براي ما بنويسيد.
 بعد از بررسي استفتاء اينگونه پاسخ داد: » كميته افتا« ج:

و ، بايد بر خدا توكل نمايد، براي زن مذكور جايز نيست لوله هاي رحم خود را ببندد

 ﴿ د:فرماي ميفرموده الهي را به ياد آورد كه                     

             ﴾ :هيچ جنبنده اي در زمين نيست؛ مگر اينكه « ]۶[هود

 »بر عهده ي خداست و محل زيست و محل دفن او را ميداند، روزيِ آن
رزند از امور غيبي است كه كسي جز خداوند آن بايد دانست كه ناقص به دنيا آمدن ف

فرزند سالمي  ها آناين خانم و شوهرش بايد به درگاه خدا دعا كنند تا به ، نددا ميرا ن
 بدهد. 

 اميد واريم خداوند به او و شوهرش فرزند صالح و سالمي عطا كند.
  و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفيق

 لجنة الدائمة للبحوث العلمية و االفتاءال
 )287( الفتاوي المتعلقة بالطب...)ص( من كتاب

 ] حكم كنترل جمعيت 11[

و عيل آله و ، و الصالة و السالم عيل من ال نبي بعده حممد، احلمد هللا وحده

كه در نيمه اول ماه ربيع » هيئت علماي عالي رتبه«در هشتمين نشست  ..وبعد:.صحبه

موضوع جلوگيري از حاملگي و كنترل ، ه برگزار شد. كميسيون1396ال االخر س
، جمعيت را مورد بررسي قرار داد؛ پس از اظهار نظر علما و تحقيق و بررسي ديدگاهها

 موارد ذيل را تصويب نمود.، كميسيون
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د؛ زيرا فرزند نعمتي كن مياز آنجا كه شريعت اسالمي به كثرت فرزندان تشويق 
و از آن جا كه جلوگيري از حاملگي و كنترل ، اي الهي بر بندگان استبزرگ از نعمته

 ده است منافات دارد.خودپسنديجمعيت با فطرتي كه خداوند آن را براي بندگان 
با توجه به اينكه كساني كه مردم را به كنترل جمعيت و يا جلوگيري از حاملگي فرا  
ند و بويژه عليه كن ميمين توطئه گروهي هستند كه به طور كلي عليه مسل، انندخو مي

 ملت مسلمان عرب مشغول دسيسه و نيرنگ هستند تا بتوانند كشورها را استعمار كنند.
از آنجا كه پذيرش فراخوانِ كنترل جمعيت ريشه در فرهنگ جاهليت دارد و  

ردد؛ زيرا گ ميسوءظن به خداوند است و از طرفي اين كار سبب ضعف دين اسالم 
رد كه دا ميبيان » كميسيون«از اين رو ، ستون فقرات هر جامعه اي هستند يانساننيروي 

جلوگيري از باردار شدن ، جلوگيري از تولد فرزند و كنترل جمعيت مطلقاً جايز نيست
چون روزي دهنده خداوند ، اگر از ترس فقر و مسائل اقتصادي باشد مطلقاً جايز نيست

 د.كن ميفراهم  و روزي تمام جنبندگان روي زمين را، است
مانند اينكه زني به ، اما اگر جلوگيري از حاملگي به خاطر نياز و ضرورت باشد 

يا زن و شوهر ، صورت طبيعي نتواند زايمان كند و بايد تحت عمل جراحي قرار بگيرد
اين موارد جايز ، اهند باردار شدن زن را به تأخير بيندازندخو ميبه خاطر مصلحتي 

فقها گفته اند: ، يات صحيح از صحابه ثابت است كه عزل مي كردندچون در روا، هستند
انداختن نطفه قبل از آنكه چهل روز تكميل شود با خوردن دارو جايز است. و از طرفي 

يعني در صورت ( اصل بر اين است كه مادر حامله نشود.، با وجود ضرورت حتمي
مادر حامله نشود.) جهت  ،ودش ميد و متضرر آي ميحاملگيِ مادر برايش مشكلي پيش 

 انيم كه شيخ عبداهللا بن غديان در حكم استثناء توقف كرده است.رس مياطالع به عرض 
 ه 13/4/1396) و تاريخ 42( رقم، قرار هيئة كبار العلماء

   )309( الفتاوي المتعلقة بالطب...)ص( من كتاب

 ي كج و معوجها آن] حكم برابر كردن دند12[
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 ها آنيم بزرگتر باشد آيا جايز است كه آن را با ديگر دندها آننداگر دو تا از د س:
 برابر كنم؟

اگر دو دندان شما بزرگتر باشند و شما را اذيت كنند مي تواني آن قسمتي كه تو  ج:
 د دور كني. كن ميرا اذيت 

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفيق
 ث العلمية و االفتاءاللجنة الدائمة للبحو

  )260( الفتاوي المتعلقة بالطب...)ص( من كتاب

 ] روكش طاليي دندان13[

را  ها آناين پزشك دند، يم به دندانپزشك مراجعه كردمها آنبراي معالجه دند س:
 جايز است؟ ها آند... آيا روكش طاليي براي دندده ميروكش طاليي 

د: مردان اگر نياز ده ميذكور چنين پاسخ پس از بررسي استفتاء م» كميته افتا« ج:
چون طال در دهان زنگ نمي ، را روكش طاليي بدهند ها آنداشته باشند مي توانند دند

چون پوشيدن طال ، زند. اما اگر اين كار فقط به قصد آرايش انجام شود جايز نيست
مبر صلي اهللا براي مردان حرام است؛ امام احمد و ديگران از علي روايت كرده اند كه پيا

تِي«عليه وآله وسلم فرمود:  ورِ أُمَّ كُ ىلَ ذُ انِ عَ امَ رَ انِ حَ ذَ مْ ، هَ اثِهِ نَ ِ لٌّ إلِ طال و ( اين دو« )1709F1(»حِ

 » نقره) بر مردان امت من حرامند و براي زنان امت من جايزند
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و االفتاء

 )260( الفتاوي المتعلقة بالطب...)ص( من كتاب

 ] جراحي پالستيكي براي دور كردن عيب14[

                                                            
أخرجه أحمد و أصحاب السنن و صـححه ابـن حبـان و الحـاكم مـن      ): «10/296» (الفتح«قال الحافظ في  -1

الفصـل الرابـع     -ثم ذكر له طرقاً و ألفاظاً أخري. و قـد تقـدم تخريجـه فـي بـاب االداب     » حديث علي...
 ).45فتوي رقم ( –) ينة(اللباس و الز
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يرد چيست؟ در اين جراحي پزشك گ ميحكم جراحي كه براي زيبايي انجام  :1س
براي دور كردن عيب و مشكل خاصي از مريض بعضي از ويژگيهاي خلقت را تغيير 

 در حكم تغيير خلقت و آفرينش الهي است؟ ، د؟ آيا اين تغييرده مي
 .آيد ميايز است و تغيير آفرينش خدا بحساب ناين عمل جراحي ج :1ج

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

اگر بيني بزرگ و كلفت باشد... آيا جايز است براي زيبا كردن آن و براي آنكه  -2س
 مناسب با صورت باشد تحت عمل جراحي قرار گيرد؟

ر اين امور اين است كه عمل جراحي براي دور كردن عيب جايز قاعده د -2ج
چون پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم ، و عمل جراحي براي زيبايي جايز نيست، است

ي خود جهت زيبايي شكاف و ها آنلعنت خدا بر زنهايي باد كه در بين دند«د: فرماي مي
 )1710F1(»ندكن ميفاصله ايجاد 

صحابه وقتي كه بيني اش مجروح شدو قطع گرديد پيامبر اما با اين حال به يكي از 
(صلي اهللا عليه وآله وسلم به او اجازه داد كه از بيني اي طالئي استفاده كند.

1711F

2( 
و آنچه براي ، پس قاعده اين است آنچه براي دور كردن عيب باشد جايز است
تحت ، ت كردنزيبايي باشد جايز نيست. به عنوان مثال اگر بيني كج باشد و براي راس

اگر چشم ، عمل جراحي قرار بگيرد اشكالي ندارد؛ چون اين براي دور كردن عيب است
كج باشد و براي 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 

ي ندارد؛ اما اگر بزرگ است و كوچك كردن آن زيباترش جراحي آن اشكال، تلقي شود
مي ماند كه جايز  ها آند كه مانند ايجاد فاصله بين دندشو مياين زيبايي شمرده ، دكن مي

 نيست.

                                                            
 ) بمعناه.2125) مسلم  (5943،5939،5931،4886البخاري  ( -1

 )5164،5165، و النسائي  (»حسن غريب«) و قال: 1770)، و الترمذي  (4232أبوداوود  ( -2
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 فتاوي في احكام الجنائز -الشيخ ابن عثيمين
     جمع و ترتيب: فهد بن ناصر السليمان، )51( ص

 ايي] حكم جراحي پالستيكي براي زيب15[

ند ده ميبعضي از پزشكان قسمت هايي از بدن زنان را تحت عمل جراحي قرار  س:
 از آن جمله: 

 دور كردن ابروها با عمل جراحي و غيره -1
 » كوچك كردن، بزرگ كردن، باال بردن«زيبا كردن سينه با  -2

آيا رفتن زنها نزد چنين پزشكاني بدون ضرورت جايز است؟ آيا انجام اين كارها 
يز است؟ آيا كوچك و يا بزرگ كردن لب ها و دور كردن ابروها تغيير آفرينش و جا

؟ آيا تبليغات براي چنين پزشكاني جايز است؟ لطفاً پاسخ آيد ميخلقت خدا بحساب 
 دهيد.
چون مشابه با كندن موهاي ، انجام چنين اموري جهت زيبائي حرام است ج:

در صحيحين عبداهللا بن مسعود ، ستها آندخالكوبي و ايجاد فاصله بين دن، ابرو، صورت

نَ  أنه« د:كن مياز پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم روايت  عَ ـلَ تِ وَ الْ امَ اشِ ـوَ تِ الْ امَ شِ تَوْ سْ ، مُ

ـوَ  اتِ الْ صَ تَنَمِّ ـوَ ، مُ نِ الْ سْ اتِ لِلْحُ لِّجَ تَفَ ـمُ َلْقَ الْ اتِ خلِ َ ريِّ غَ ا يلِ الَ  اللَّـهِ مُ : مَ الَ ـو قَ نُ مَ الْ نَهُ عَ عَ نْ لَ

ولُ  سُ ىلَّ  اللَّـهِ رَ لَّمَ  اللَّـهُ صَ سَ يْهِ وَ لَ   )1712F1(»عَ

ند و لعنت خدا بر كن ميلعنت خدا بر زنان خالكوب و زناني كه تقاضاي خالكوبي «
 »ند...كن ميزناني كه موهاي چهره و ابرو را دور 

و بزرگ  بنابراين پزشك بايد از انجام چنين آرايشي از قبيل دور كردن ابرو و كوچك
كردن لب ها و باال آوردن سينه و بزرگ و كوچك كردن آن بپرهيزد و از پروردگارش 
بترسد و به انجام عمليات جراحي جايز بپردازد؛ پزشكان بايد بدانند سرمايه اي كه از راه 

                                                            
 تخريج حديث در فتواي سابق گذشت. -1
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اندك باشد بهتر از سرمايه اي است كه از راه حرام به دست  هرچندحالل به دست بيايد 
 بيايد. 

ات براي چنين كاري جايز نيست؛ چون از باب همكاري بر گناه و تجاوز از تبليغ
اموري است كه خداوند از آن نهي كرده است. انجام چنين جراحي هايي براي زنان 

 بايد از ارتكاب چنين محرماتي بپرهيزند و از خدا بترسند.، حرام است
جازه چنين كاري را بدهند؛ سر پرستان اين زنان و پدران و شوهرانشان نبايد به زنان ا

﴿ د:فرماي ميخداوند متعال                       

                                ﴾ 

اي مومنان! خودتان و خانواده تان را از آتشي كه حفظ كنيد كه آتش « ]٦[التحرمي: 
افروزش مردم و سنگها خواهند بود. [نيز] بر آن فرشتگان درشتخو و سخت رو [گمارده 

نافرماني نكنند. و آنچه را كه فرمان مي ، اند] كه خداوند را در آنچه به آنان فرمان دهد
 .»ندده ميم انجا، يابند

اهم كه اوضاع مسلمين را اصالح نمايد و آنان را از اسباب نا خو مياز خداوند 
 ه 28/7/1420خشنودي پروردگارشان نجات دهد. 

 فتاوي في احكام الجنائز -الشيخ ابن عثيمين
 جمع و ترتيب: فهد بن ناصر السليمان، )56( ص

 ] كالبد شكافي براي آموزش پزشكي16[

كافي براي آموزش دانشجويان رشته پزشكي جايز است؟ آيا به خاطر آيا كالبد ش س:
 د؟شو ميآن وضو و غسل واجب 

 احلمد هللا وحده و الصلوة و السالم عيل رسوله و آله و صحبه... و بعد:  ج:

در مورد حكم كالبد شكافي بيانيه اي » هيئت علماي عالي رتبه«كميسيون متشكل از 
 ه صادر كرد كه مضمون آن به قرار ذيل است:  20/8/1396در تاريخ 47با شماره

 .و بعد: .حممد و عيل آله و صحبه، احلمد هللا وحده و صيل اهللا و سلم عيل من ال نبي بعده



   

 2227 باب هژدهم: فتاواي طب
 

ه در شهر طايف 1396كه در شعبان  »هيئت علماي عالي رتبه«در نهمين نشست
 ه شمارهمنعقد گرديد. كميسيون پيام و نامه اي از سوي وزير محترم دادگستري ب

/خ) دريافت نمود كه وزارت مذكور به دنبال نامه اي كه از وزارت امور خارجه 3231/2(
كه نامه اي از سفارت كشور مالزي در  6/8/1395تاريخ )34/1/2/13446/3( به شماره

جده به آن پيوست گرديده بود و در آن از موضوع كشور عربستان سعودي در مورد 
دريافت داشته و آن ، خاطر امور پزشكي سؤال كرده بود كالبد شكافي جسد مسلمان به

 ارائه كرد. » مجلس«را به 
و ، موضوع از سوي مجلس هيئت علماي عالي رتبه مورد بررسي قرار گرفت

 د: شو ميمشخص شد كه موضوع به سه نوع تقسيم 
 كالبد شكافي به خاطر كشف امور جنايي -1

ا به دنبال آن احتياطات الزم اتخاذ ت، كالبد شكافي براي بررسي بيماريهاي وبايي -2
 .شود
 .كالبد شكافي به خاطر اهداف علمي و آموزشي -3

 بيانيه ي ذيل را صادر كرد: » مجلس«پس از تحقيق بررسي 
عدالت و حمايت جامعه از ، نوع اول و دوم به خاطر مصالح زيادي از قبيل امنيت

نوعي هتك حرمت به جسد كه چنين كاري به  هرچندجايز است ، بيماري هاي واگيردار
، دشو مياما بايد در نظر داشت كه با اين كار مصالح عمومي جامعه تأمين ، آدمي است

 باشد يا خير. برخوردارد از مصونيت الزم شو ميد جسدي كه كالبد شكافي كن ميفرقي ن
 يعني جسد مسلماني باشد يا جسد فردي مرتد و حربي)(

ئيم از آن جا كه گو مي، كافي به قصد آموزشاما در مورد نوع سوم يعني كالبد ش 
مورد ، تحقق مصالح و فزوني آن را با دفع مفاسد و به حد اقل رساندن آن، شريعت

، يردگ ميمصالح متعارض باشد مورد راجحتر در اولويت قرار  هرگاهو ، توجه قرار داده
د. از كن مين هدف مورد نظر را محقق انسانو از آن جا كه كالبد شكافي حيوانات بجاي 

آن جا كه كالبد شكافي منافع زيادي دارد كه موجب پيشرفت هايي در زمينه هاي 
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جايز  انسانكالبد شكافي ، نظريه مجلس اين است كه در كل، مختلف طب گرديده است
است؛ اما با توجه به اين كه از ديدگاه شريعت اسالمي جسد مسلمان همانند خود 

ُ «د: فرماي مي؛ چون پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم مسلمان زنده داراي كرامت است رسْ كَ

ظْمِ  ـعَ يّاالْ هِ حَ ِ رسْ كَ يِّتِ كَ شكستن استخوان مرده مانند شكستن استخوان فرد زنده « )1713F1(»مَ

 » است
و چون مي توان اين ، است انسانبا توجه به اينكه كالبد شكافي توهين به كرامت 

جسد مرتد و حربي) دفع ( ي كه مصون نيستندضرورت را با كالبد شكافي جسد هاي
و به كالبد شكافي ، به نظر مجلس بايد به كالبد شكافي چنين جسدهايي بسنده كرد، كرد

 جسد هايي كه مصونيت دارند اقدام نشود.

 . دشو ميكالبد شكافي موجب غسل و وضو ن -3
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفيق

 لجنة الدائمة للبحوث العلمية و االفتاءمن كتابال
 )424، 422( ص، الفتاوي المتعلقة بالطب...)(

 ] كالبد شكافي به قصد آموزش پزشكي17[

در دانشكده علوم پزشكي قاهره ديدم كه جايي براي كالبد شكافي مجموعه اي  س:
انشجويان به تا اينگونه د، از مرده هاي مرد و زن و كودك در نظر گرفته شده است

صورت عملي طب را ياد بگيرند؛ آيا چنين كاري به خاطر ضرورت جايز است؟ 
مردان را كالبد شكافي مي ، ند يا زنانكن ميزنان را كالبد شكافي ، بخصوص كه مردان

 جايز است؟ انسانآيا قطعه قطعه كردن اجزا و اعضاي ، كنند

                                                            
» صــحيحه«)، و ابــن حبــان فــي 1616)، و ابــن ماجــه (3207)، و أبــو داود (6/105» (المســند«أحمــد فــي  -1

» صـحيح سـنن أبـي داود   «رضـي اهللا عنهمـا. و صـححه األلبـاني؛ كمـا فـي        )، من حديث عائشـه 3167(
)2746.( 
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مرتد و حربي نباشد) خواه ( اگر مرده در زمان حيات خود مصونيت داشته باشد ج:
، چون جسد، كالبد شكافي جسد او جايز نيست، زن باشد يا مرد، مسلمان باشد يا كافر

ُ «د: فرماي ميپيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم ، يردگ ميمورد توهين و بي حرمتي قرار  رسْ كَ

ظْمِ  ـعَ يّاالْ هِ حَ ِ رسْ كَ يِّتِ كَ شكستن استخوان او در شكستن استخوان مرده به معني « )1714F1(»مَ

 »دباش ميزمان حياتش 
اگر مصلحت طبي در ، اما اگر فرد مصونيت نداشته باشد يعني مرتد يا حربي باشد

 كالبد شكافي آن جايز است.، كار باشد
  )421( الفتاوي المتعلقة بالطب...) ص( كتاب -الشيخ ابن باز

 ] حكم خريد اجساد به قصد كالبد شكافي 18[

انشكده هاي علوم پزشكي از جنوب شرق آسيا براي كالبد شكافي بعضي از د س:
 حكم آن چيست؟، ندكن مياقدام به خريد اجساد 

ذمي و ، معاهد( اجسادي كه مي خرند اگر اجساد كفاري باشد كه در امان نيستند ج:
جايز نيست كه اجسادشان مورد تعرض  ها آناما غير از ، مستأمن نباشند) اشكالي ندارد

 يرد.قرار گ
 ) 421( الفتاوي المتعلقة بالطب...) ص( كتاب -الشيخ ابن باز

 ] حكم شكستن استخوان مرده كافر19[

 آيا شكستن استخوان جسد كافر جايز است؟ س:

تفصيل دارد؛ اگر ذمي يا معاهد يا مستأمن باشد تعرض به جسدش ، اين موضوع ج:
ن گرفتن اعضاي مرده ي حربي اما اگر حربي باشد اشكالي ندارد. بنابراي، جايز نيست
اما گرفتن اعضاي معاهد و ذمي و مستأمن جايز نيست؛ چون اجسادشان ، جايز است

 محترم است.

                                                            
 تخريج در فتواي سابق گذشت -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   2230 
  

 )421( الفتاوي المتعلقة بالطب...) ص( كتاب -الشيخ ابن باز

 ] حكم كالبد شكافي جسدي كه قتلش مشكوك است20[

 ست؟حكم كالبد شكافي جنازه اي كه مرگش مشكوك است چي س:

 اگر بنا به علت شرعي است و كالبد شكافي توجيه شرعي دارد اشكالي ندارد. ج:
 )422( الفتاوي المتعلقة بالطب...) ص( كتاب -الشيخ ابن باز

 ] مصوبه مجلس علماي عالي رتبه در مورد پيوند اعضا21[

حبه...و و عيل آله و ص، احلمد هللا و الصالة و السالم عيل عبد اهللا و رسوله نبينا حممد

 بعد: 

در بيستمين نشست خود در شهر طايف در ماه ذي » هيئت علماي عالي رتبه«مجلس
پرسش هايي كه به  براساسديگر را  انساني به انسانه حكم پيوند عضو  1402القعده

از آن جمله ، رياست كل پژوهش هاي علمي و افتا ارائه شده بود مورد بررسي قرار داد
دير اجرايي معاونت و مسؤل در بيمارستان تخصصي ملك فيصل م، سؤال دكتر نزار فتيح

ه به اداره پژوهش هاي علمي و  15/8/1401كه در طي نامه اي در تاريخ ، در رياض
كه ، سؤال شيخ عبد الملك بن محمود رئيس دادگاه استيناف در نيجريه، افتا رسيده بود

 و تاريخ/ب 590و ش  16/6/1402و تاريخ  1427هر دو نامه 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 62( شكافي و به مصوبه شماره

ه صادر در مورد حكم اهداي خون و ايجاد بانك خون. سپس موضوع 7/2/1399
، ديگر را مورد بررسي قرار داده و بعد از بحث و تبادل آرا انساني به انسان پيوند عضو

 مجلس چنين رأي داد: 
مسلمان زنده يا ذمي به خودش اگر نياز باشد و  انسانپيوند عضوي از اعضاي 

 خطري در بيرون آوردن آن نباشد و گمان غالب موفقيت پيوند باشد جايز است.
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 يت اينگونه نظر داد: با رأي اكثر» كميسيون فتوا«

ي مرده و پيوند آن به مسلماني ديگر اگر نياز باشد و انسانجدا كردن عضوي از   -1
فتنه اي در بيرون آوردن آن نباشد و گمان غالب اين باشد كه پيوند آن با موفقيت 

 .جايز است، يردگ ميصورت 
 . يه كندزنده مي تواند عضوي از بدنش را به مسلماني كه نياز دارد هد انسان  -2

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفيق
 1402/ 6/11) و تاريخ 99( [قرار هيئة كبار العلماء] رقم

 )336( الفتاوي المتعلقة بالطب...) ص( من كتاب

ي كه دچار مرگ مغزي شده جايز نيست. رأي هيئت انسان] بيرون آوردن اعضاي 22[
  علماي بلند پايه:

و عيل آله و صحبه...و ، احلمد هللا و الصالة و السالم عيل عبد اهللا و رسوله نبينا حممد

 بعد: 

كميسيون مشورتي هيأت علماي عالي رتبه در چهل و پنجمين نشست خود كه در 
ه آغاز به كار نمود و تا دوازدهم همين ماه ادامه 1417شهر طايف از سوم ربيع االخر 

به بيماران نيازمند به خصوص از افرادي كه دچار مرگ مغزي حكم اهداي اعضا ، يافت
بررسي موضوع مذكور به دنبال نامه اي از سوي ، شده اند را مورد بررسي قرار داد

شاهزاده امير سلمان بن عبد العزيز امير منطقه رياض و رئيس افتخاري مركز پيوند 
و نامه اي از وزير ، ه15/6/1416و تاريخ  627/11اعضاي سعودي بود كه به شماره 

ه ضميمه آن بود و در ضمن گزارش در 15/1416تاريخ  621/11بهداشت به شماره 
به هنگام » كميسيون« مورد اهميت اهداي اعضا و پيوند آن به آن پيوست گرديده بود.

و مصوبه ، در مورد حكم پيوند قرنيه 62بحث و بررسي موضوع مذكور مصوبه شماره 
را مورد يررسي قرار داد ، ي ديگرانساني به انسانپيوند عضوي  در مورد حكم 99شماره

و در ضمن مصوبات مجمع فقهي كنفرانس اسالمي جده و مجمع فقهي رابطة العالم 
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االسالمي مكه را در مورد پيوند اعضا مورد بررسي قرار داد. پس از تحقيق و بررسي و 
 تبادل آرا چنين رأي داد: 

ي كه دچار مرگ مغزي شده است از نظر شرعي به نسانابا گزارش پزشكان در مورد 
، مگر آن كه كامالً بميرد و حركت قلب و نفس او بايستد، دشو ميمرگ آن فرد حكم ن

مرگ او را يقيني كند؛ چون اصل حيات اوست و جز با دليل يقيني نمي توان از آن روي 
  گرداند.

  و صحبه و سلم.و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله ، و باهللا التوفيق
 12/4/1417)تاريخ18( [قرار هيئه كبار العلماء] رقم

 )337( الفتاوي المتعلقة بالطب...) ص( من كتاب

 ندكن مي] حكم دادن هداياييبه كساني كه خون اهدا 23[

مدال ياد ، هدايايي از قبيل جانماز، ندكن ميبانك خون به كساني كه خون اهدا  س:
ند. ده ميو گاهي سيصد ريال ، دكن ميو غيره اهدا ، ارندگذ يميا منديل كه بر سر ، بود

 لطفاً ديدگاه شريعت را در مورد اين هدايا بيان كنيد.

 كميته دايم افتا پس از بررسي پاسخ داد: 
فروختن خون جايز نيست؛ چون در صحيح بخاري از ابي جحيفه روايت است كه 

، ان داد كه ابزار حجامت او را شكستنديد: پدرم را ديدم كه حجامي را خريد و فرمگو مي
گفت: پيامبر صلي اهللا عليه وآله ، يد: از پدرم علّت اين كار را پرسيدمگو ميابي جحيفه 

مِ «وسلم  نِ الدَّ نْ ثَمَ َى عَ نِ ، هنَ ثَمَ ـوَ لْبِ الْ بِ ، كَ سْ كَ ـوَ ةِ الْ نَ ، أَمَ عَ لَ ـوَ ةَ الْ مَ اشِ ـوَ ، وَ ةَ الْ مَ شِ تَوْ سْ ، مُ

ا  بَ آكِلَ الرِّ وكِلَهُ وَ مُ نَ ، وَ عَ لَ ـوَ رَ الْ وِّ صَ  در آمد كنيز، پول سگ، از گرفتن قيمت خون« )1715F1(»مُ

ربا خوار و ربا دهنده و ، دشو ميد و خالكوبي كن مينهي كرده و بر زني كه خالكوبي 

                                                            
). و الوشم: هو غـرز الجلـد   1569-1567» (صحيح مسلم«). و انظر: 2086) و أطرافه في (2238البخاري  ( -1

 ،ثم حشوه بكحل أو نيل، فيزرقّ أثره أو يخضرّ.ةبإبر
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يد: مقصود اين است كه گو ميحافظ در فتح الباري » تصويرگر را لعنت كرده است
حيواني كه بدون ذبح شرعي بميرد) و خوك حرام ( فروختن خون همچون فروش مردار

 بنابراين فروختن خون و گرفتن قيمت آن به اجماع حرام است. ، است
  و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفيق

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و االفتاءمن
 )351( ص، الفتاوي المتعلقة بالطب...)( كتاب

جايز ، به بيمارستاني اهدا شود، آيا در اهداي خون شرط گذاشتن به اين كه خون ]24[
 است؟ 

نيم كه بانك هاي خون در دنيا به دين و مليت مريض نگاه دا ميهمه ما  س:
بلكه فقط براي نجات جان بيماران با فراهم كردن خون برايشان تالش ، ندكن مين

ند داراي هر دين و هر مليتي كه كن ميدا و همچنين از كساني كه خون اه، يندنما مي
 باشند استقبال كنند.

د جايز است كه به بانك به شرطي خون كن ميآيا براي مسلماني كه خون اهدا  -1
 اهدا كند كه خونش به مريض مسلماني تزريق شود؟

همچنين آيا جايز است كه مريض بگويد: فقط بايد واحدهاي خوني به او  -ب
 ندگان آن مسلمان باشند؟ تزريق شود كه اهدا كن

چنان كه ، آيا براي بانك هاي خون جايز است كه به موضوع دين اهميت ندهند -ج
ند و رفتارشان با همه بيماران و با اهدا كنندگان ده ميهم اينك به اين موضوع اهميت ن

، دشو ميو خون مسلمان به هر مريضي اعم از مسلمان يا كافر تزريق ، خون برابر است
وص وقتي كه در شرايط بسيار سخت و اضطراري نمي توان انتظار بررسي اين به خص

 بلكه بايددر اسرع وقت خون به بيماران تزريق شود؟، امور را نمود
 انسانخون را به  انساندر اهداي خون اين شرط الزم نيست؛ مگر در صورتي كه  ج:

مسلمين مي جنگد) حربي يعني كسي كه دارد با (، كه جايز نيست، حربي هديه بدهد
اما ، چون حربي بايد كشته شود و جايز نيست كه ما او را براي زنده ماندن كمك كنيم
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و اشكالي ، ذمي و معاهد همه اينها حق دارند از خون اهدايي بهره مند شوند، مسلمان
   ندارد.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و االفتاءمن
 )356( ص، الفتاوي المتعلقة بالطب...)( كتاب

 ] تزريق خون كافر به مسلمان25[

ي آن جا تحت عمل جراحي قرار ها آنبه آمريكا رفتم و در يكي از بيمارست س:
نم كه آيا اين خون دا مينيد من ندا ميو نياز به خون پيدا كردم و چنان كه ، گرفتم

 حكم آن چيست؟، ودش ميتزريق  مسلمان است يا خون غير مسلمان كه به بنده
قبالً سؤالي شبيه اين از كميته پرسيده شده بود كه در فتواي » كميته افتا«بيه جوا ج:
 شماره 

 كه متن آن به قرار ذيل است: ، ه آن را پاسخ داد9/7/1396) 1325(
ي ديگر كه از نظر دين و اعتقاد با او هم دين انساني به انسانآيا تزريق خون  س:

 نيست جايز است؟ 
و به شدت ضعيف شود و راهي براي تقويت يا عالج  مريض باشد انسانوقتي  ج:

اشكال ندارد كه با تزريق خون كسي ديگر به او مورد معالجه ، او جز تزريق خون نباشد
پس ، د پيرو ديني ديگر باشدشو ميحتي اگر كسي كه خونش به او تزريق ، گيرد قرار

خون مسلمان به تزريق خون كافر حتي اگر حربي باشد به مسلمان جايز است. تزريق 
كسي كه با مسلمانان در حال جنگ است) ( اما كافر حربي، كافر غير حربي جايز است

مصونيت ندارد از اين رو كمك كردن به او جايز نيست؛ بلكه حربي بايد از بين برده 
مگر وقتي كه اسير شود كه در آن صورت امام مسلمين يا نايب او آنچه را كه به ، شود

يرد گ ميد يا او را مي كشد يا به بردگي ده مياند همان كار را انجام مصلحت مسلمين بد
، د يا در مقابل گرفتن فديه از او يا سرپرست اوكن ميارد و عفوش گذ مييا بر او منّت 
د. و اگر امان داده شود بايد پناه داده شود تا حجت براي او روشن كن ميوي را آزاد 

 و گر نه به پناهگاه امنش رسانده شود.اگر ايمان آورد كه خوب است ، گردد
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  و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفيق
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و االفتاءمن

  )350( ص، الفتاوي المتعلقة بالطب...)( كتاب

 ] بردن آب زمزم از مكه به جايي ديگر به قصد مداوا26[

ب زمزم با توجه به خصوصيتي كه دارد براي مداوا به جايي آيا جايز است كه آ س:
 د؟ كن ميآيا در صورت بردن به جايي ديگر همچنان خاصيتش را حفظ ، ديگر برده شود

و خصوصيت ، آب زمزم را از مكه به جاهايي ديگر ببرد انسانبله جايز است كه  ج:
 هايي كه در مكه دارد آن جا هم در آن وجود دارد.

 )423( دروس و فتاوي في الحرم مكي -عثيمين الشيخ ابن

 ] حكم پوشيدن النگو براي معالجه روماتيسم27[

 از عبد العزيز بن عبد اهللا بن به برادر...سلمه اهللا و تواله
 اهللا و بركاته...و بعد:  رحمهسالم عليكم و 

و برگه هايي كه ضميمه آن بود و در آن ، نامه گرامي شما را دريافت كردم
تهاي النگوهاي مسي كه اخيراً براي مبارزه با بيماري روماتيسم به كار مي رود خصوصي

اينجانب موضوع را به گروهي از اساتيد دانشگاه ارائه نمودم و در ، توضيح داده شده بود
، ديدگاههاي مختلف و متفاوتي وجود داشت، مورد حكم آن بحث و تبادل نظر نموديم

ي خصوصيت هاي ضد روماتيسم است جايز قرار داده بعضي آن را به خاطر اينكه دارا
چون مشابه كاري است كه اهل ، و بعضي بر اين باور بودند كه نبايد از آن استفاده كرد

و ، جاهليت مي كردند و مهره ها و تعويذ ها و حلقه هايي از مس به خود مي آويختند
را از اسباب مصونيت از  د و آنشو ميمعتقد بودند كه با آن بسياري از بيماري ها عالج 

چنان كه عقبه بن عامر رضي اهللا عنه از پيامبر صلي اهللا عليه ، چشم زخم مي پنداشتند

مَّ «د كه فرمود: كن ميوآله وسلم روايت  ةً فَالَ أَتَ ِيمَ لَّقَ متَ عَ نْ تَ هُ  اللَّـهُ مَ ةً فَالَ ، لَ عَ دَ لَّقَ وَ عَ نْ تَ مَ وَ
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عَ  دَ هُ  اللَّـهُ وَ و در روايتي  »عويذي بياويزد خداوند كام او را بر نياورد..هر كسي ت« )1716F1(»لَ

كَ «ديگر آمده است  َ دْ أَرشْ قَ ةً فَ ِيمَ لَّقَ متَ نْ عَ هر كسي به خود تعويذي بياويزد شرك « )1717F2(»مَ

 » ورزيده است

هِ «از عمران بن حصين روايت است: أن النبي صلي اهللا عليه وسلم  دِ الً يفِ يَ جُ أَ رَ رَ

نْ  ةٌ مِ قَ لْ نْ  حَ : مِ الَ هِ؟ قَ ذِ ا هَ : مَ الَ قَ رٍ فَ فْ ـصُ ا فَ الْ هَ عْ : انْزِ الَ ؟ قَ نَةِ اهِ نًا؛ ها آنوَ هْ كَ إِالَّ وَ يدُ زِ  الَ تَ

ا دً بَ تَ أَ لَحْ ا أَفْ يْكَ مَ لَ يَ عَ هِ تَّ وَ وْ مِ إِنَّكَ لَ  )1718F3(»فَ

فرمود: اين ، پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم در دست مردي حلقه اي از مس ديد«
اين را بسته ام ، ودش ميگفت: به خاطر دردي است كه در بازو يا دست ايجاد چيست؟ 

چرا كه جز ، تا بهبودي يابد. پيامبرصلي اهللا عليه وآله وسلم فرمود: آن را بيرون كن
و اگر تو در حالي بميري كه اين حلقه در ، ضعف و بيماري به تو چيزي نمي افزايد

 »دستت باشد هرگز رستگار نخواهي شد
در حديثي ديگر آمده است كه پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم در يكي از سفرهايش  

فرستاده اي را به جستجوي شتران كاروان فرستاد و به او فرمان داد كه گردن بندهاي 
شتران را كه اهل جاهليت گمان مي كردند به شترانشان فايده مي رساند و آن را 

 قطع كند. ،دكن ميمحافظت 
د كه آويزان كردن تعويذ و مهره و يا حلقه شو مياحاديث و امثال آن استنباط از اين  

 و غيره براي دفع يا رفع بال درست نيست. 
در مورد مسئله مذكور به نظر من به خاطر جلوگيري از شائبهء شرك نبايد از اين 

و به تا قلب مسلمان فقط متوجه خدا باشد و به او اعتماد كند ، النگوها استفاده شود
 استفاده از اسباب جايز كه جواز آن مسلّم است بسنده كند. 

                                                            
)، و 6086)، و ابـن حبـان (  234»  (مسـند الشـاميين  «)، و الطبراني فـي  1759، و ابو يعلي ()4/154احمد  ( -1

 ) و صححه و وافقه الذهبي.7501(  4/216الحاكم 

 ».رواه احمد و الطبراني و رجال احمد ثقات): «5/103» (مجمع الزوائد«)، قال في 4/156احمد  ( -2

 )4/77» (جةمصباح الزجا«ما، و حسنَّه البوصيري في ) و غيره3531) و ابن ماجه  (4/445احمد  ( -3
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آنان را از حرام و از ، اموري كه خداوند جايز نموده و براي بندگانش فراهم كرده
 د.كن ميامور مشتبه بي نياز 

أَ «از پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم ثابت است كه فرمود:   َ تَربْ اتِ اسْ بُهَ ى الشُّ قَ نِ اتَّ مَ

هِ لِ  ضِ رْ عِ ينِهِ وَ عَ ىفِ ، دِ قَ اتِ وَ بُهَ عَ يفِ الشُّ قَ نْ وَ مَ ـوَ لَ الْ وْ ى حَ عَ رْ ي يَ اعِ الرَّ ؛ كَ امِ رَ ـحَ ىالْ مَ كُ  حِ يُوشِ

عَ فِيهِ  تَ رْ  )1719F1(»أَنْ يَ

و هر ، هر كسي كه از شبهات پرهيز كند دين و آبرويش را مصون قرار داده است«
، مانند چوپاني كه اطراف منطقه قُرُق شده ،كسي ك در شبهات بيفتد در حرام افتاده است

 »گوسفندانش را مي چراند كه بيم آن مي رود وارد آن منطقه شوند

يبُكَ « د:فرماي ميپيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم   رِ ا الَ يَ يبُكَ إِىلَ مَ رِ ا يَ عْ مَ آنچه كه « )1720F2(»دَ

 »د روي بياوركن ميتو را در شك مي اندازد رها كن و به آنچه تو را دچار شك ن
ترديدي نيست كه استفاده از دستبند هاي مذكور مشابه با كاري است كه اهل  

و يا از ، دند؛ اين عمل يا از امور شرك آميز و حرام استدا ميجاهليت در گذشته انجام 
پس ، ابزاري است كه به شرك مي انجامد. حداقل اين است كه از امور مشتبهات است

و به معالجه اي كه مباح بودن آن واضح است و ، آن دوري كندبهتر است مسلمان از 
شبهه اي در آن نيست اكتفا كند. اين نتيجه اي است كه من و بعضي از علما و اساتيد به 

اهم كه ما و شما را توفيق دهد تا در مسير خوشنودي خو ميآن رسيده ايم. از خداوند 
ر دين را عطا كند و ما را از مخالفت با و به همه ما آگاهي د، گام بر داريم تعالىاهللا 

 شريعت الهي نجات دهد.
  )1/206(، مجموع فتاوي و مقاالت متنوعه -الشيخ ابن باز

 گفتاري از ابن عثيمين) ( ] استفاده از دستبند براي معالجه روماتيسم28[

                                                            
 )1599) مسلم  (52بخاري  ( -1
  4/99و  2/13و أخرجـه أيضـاً الحـاكم    » حسن صـحيح «) و قال الترمذي: 5714) نسائي  (2518ترمذي  ( -2

 ) و صححه في الموضع األول و وافقه الذهبي.2169،2170،7046(
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 حكم استفاده از دستبند براي معالجه روماتيسم چيست؟ س:

، د خداوند استده ميو كسي كه سبب را مؤثر قرار  بدان كه دوا سبب شفاست ج:
پس فقط چيزي سبب است كه خداوند آن را سبب قرار داده است. مواردي كه خداوند 

 آن را اسباب قرار داده دو نوع اند: 

 صلي اهللا عليه وآله وسلمقرآن كريم و دعا؛ چنان كه پيامبر: اسباب شرعي مانند  -1
 »رقيةٌ ها آنو ما يدرِيك «:دفرماي ميدر مورد سوره فاتحه 

يعني: سوره فاتحه دعايي است كه براي شفاي ( ني كه آن دعاستدا ميو چه «
بيماران را دم ، پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم با دعا خواندن» ودش ميبيماريها خوانده 

 د. دا مياست شفا خو ميو خداوند به سبب دعاي ايشان هر كسي را كه ، مي كرد

مانند داروهاي مادي و مورد استفاده كه شريعت آن را مشخص : باب حسياس  -1
عسل يا داروهايي كه از طريق علم پزشكي و طب مورد آزمايش قرار گرفته : مانند، كرده

اين نوع اسباب بايد تأثير آن از طريق استفاده مستقيم باشد نه از طريق توهم و . اند
استفاده از آن به عنوان دارو درست ، ثابت شود خيال؛ پس اگر تأثير آن به طور مستقيم

اين وهم و  براساسد و كن مياما اگر فقط توهم و خياالتي باشد كه مريض تصور . است
خيال از نظر رواني راحت شود و ممكن است به علت تأثير رواني و شادماني بيماري 

از اين رو . آيند مين و دوا به شمار، اعتماد بر چنين داروهايي جايز نيست، اش رفع گردد
از پوشيدن حلقه و نخ و امثال آن براي رفع يا دفع بيماري نهي شده است؛ چون اين 
، چيزها براي عالج و مداوا سبب نيستند و در شريعت هم به عنوان سبب تأييد نشده اند

آنچه از نظر شرعي و حسي سبب نيست جايز نيست كه سبب قرار داده شود؛ زيرا سبب 
اين كار از . دباش مين آن نوعي كشمكش و مناقشه با خداوند در پادشاهي اش قرار داد

 .باب شرك است؛ چون چنين كسي در تعيين سبب خود را شريك خدا قرار داده است
شيخ االسالم محمد بن عبد الوهاب رحمه اهللا در مورد اين مسئله در كتاب التوحيد  

يدن حلقه و نخ و امثال آن براي دفع بال و باب در بيان اينكه پوش: اين عنوان را آورده
د كه روماتيسم ده ميم دستبند هايي كه داروخانه به كساني كن ميفكر . غيره شرك است
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چون اين دستبند ها نه از ديدگاه شريعت و نه از نظر ظاهري ، از همين نوع است، دارند
براي معالجه پس جايز نيست كه از آن ، ندباش ميو حسي داروي عالج روماتيسم ن

 .و اهللا الموفق. روماتيسم استفاده شود
 ) 81(، الرقي و ما يتعلق بها -فتاوي العالج بالقرآن و السنة -الشيخ ابن عثيمين

 ] حكم معالجه با دستبند ها و موي حيوان29[

بعضي از مردم دستبند ها يا گردن بندهايي با رنگ هاي مشخص به دست و  س:
نخ هايي از موي بعضي حيوانات به دست و گردن خود مي  گردن خود مي آويزند و يا

ند كه اين چيز ها ضرر و زياني را كه ممكن است از سوي جن ها بر ميآويزند؛ و گمان 
 آيا اين كار جايز است؟، ندكن ميشود دفع  انسانو غيره متوجه 

ن چيز ها آويزان كردن دستبند و بستن نخ از مو و غيره اگر با اين باور باشد كه اي ج:
ند يا ضرر و زيان را از كسي كه از آن كن ميبه ذات خود از آمدن ضرر و بال جلوگيري 

، دكن ميرا از دايره اسالم بيرون  انسانشرك اكبر است و ، ندكن ميد دفع كن مياستفاده 
ند. ضرر و كن ميند و ضرر را دور ده ميچون او در مورد اين چيزها معتقد است كه نفع 

ست كه كسي جز خداوند توانايي آن را ندارد. اگر معتقد باشد كه نفع دهنده نفع چيزي ا
اين كار حرام است و ، و اين چيز ها فقط سبب هستند، و ضرر دهنده خداوند است

د؛ چون او به سبب بودن چيزي معتقد شو مياشد كه منجر به شرك اكبر ب ميشرك اصغر 
خداوند داروهاي مباح و دعاهاي ، تاست كه خداوند آن را سبب شفا قرار نداده اس

 شرعي را سبب شفا قرار داده كه مو و دستبند و غيره جزو آن نيست.
شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اهللا در كتاب التوحيد فصلي در اين موضوع با  

 اين عنوان ذكر كرده است:
ك است و باب در بيان اينكه پوشيدن حلقه و نخ و امثال آن براي دفع يا رفع بال شر

 در اين مورد داليلي ذكر كرده از آن جمله حديث عمران بن حصين رضي اهللا عنه كه:

نْ « : مِ الَ هِ؟ قَ ذِ ا هَ : مَ الَ قَ رٍ فَ فْ نْ صُ ةٌ مِ قَ لْ هِ حَ دِ الً يفِ يَ جُ أَ رَ ـرَ ا فَ الْ هَ عْ : انْزِ الَ ؟ قَ نَةِ اهِ الَ  ها آنوَ
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نًا؛ هْ كَ إِالَّ وَ يدُ زِ تَّ وَ  تَ وْ مِ إِنَّكَ لَ افَ دً بَ تَ أَ لَحْ ا أَفْ لَيْكَ مَ يَ عَ پيامبر صلي اهللا عليه وآله « )1721F1(»هِ

فرمود اين چيست؟ گفت: ، وسلم مردي را ديد كه در دست او حلقه اي از مس است
پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم فرمود: آن را بيرون ، اين براي درد بازو و دست است

مي افزايد؛ و اگر تو در حالي بميري كه كن كه جز ضعف و ناتواني و مريضي به تو ن
 اين حلقه در دست تو باشد هرگز كامياب نخواهي شد.

د كه او مردي را ديد كه براي كن ميابن ابي حاتم از حذيفه رضي اهللا عنه روايت  
حذيفه آن را قطع كرد و اين آيه را ، نخي به دست خود بسته است، برطرف شدن تب

﴿ خواند:             ﴾)1722F2( ] :و اكثر « ]١٠٦يوسف

 »اشندب ميمشرك ، كه مدعي ايمان به خدا هستند آنان
بايد گفت: كه شر جن را فقط ، دكن مياگر معتقد باشد كه اين چيز جن را دفع 

﴿ د:فرماي ميخداوند متعال ، دكن ميخداوند دفع                

            ﴾ :وسوسه اي از شيطان متوجه  هرگاه« ]۳۶[فصلت

 »خود را به خداوند بسپار كه او بس شنوا و آگاه است، تو گرديد
  )30، 2/29( المنتقي -الشيخ ابن الفوزان

 ] حكم مداوا با مخدرات30[

معالجه با مواد مخدر و مشروباتي كه به شراب نزديكند مانند سركه جايز  آيا س:
 است؟ 
حشيش و يا شراب و امثال ، مداوا با آنچه خداوند حرام كرده است از قبيل: افيون ج:

آن از مخدرات جايز نيست. همچنين از گذاشتن مقداري از اين مواد در دوا جايز 
تداوي با آن ، شود كه حالت نشه و مستي نياورداما اگر مقداري با دوا تركيب ، نيست

                                                            
 تخريج حديث در فتواي سابق گذشت. -1

 يوسف. ة) من سور106( ية)، عند تفسير اآل12040) برقم  (7/2208تفسير ابن أبي حاتم  ( -2
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جايز است؛ چون اضافه كردن ماده ي مخدر به دوا تأثيري ندارد. پس گويا اصالً استفاده 
 نشده است.

اما سركه اگر اصل آن شراب نباشد يا در اصل شراب بوده و به خودي خود تبديل  
اما اگر در ، با آن جايز است از اين رو مداوا، مخدر و مست كننده نيست، به سركه شده

استفاده از آن جايز ، اصل شراب بوده و با دستكاري آن را تبديل به سركه كرده اند
  نيست.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و االفتاءمن
  )208( ص، الفتاوي المتعلقة بالطب...)( كتاب

 ] حكم معالجه با موسيقي 31[

با هم اختالط دارند چيست؟ حكم عالج  كه زن و مرد، حكم جشن هاي توديع س:
 با موسيقي چيست؟

بايد در جشن ها مردان و زنان از همديگر جدا باشند. اختالط زنان ومردان از  ج:
اعمال جاهليت است. معالجه با موسيقي اصل و اساسي در شريعت اسالم ندارد؛ بلكه 

است. موسيقي از  كار بي خردان و جاهالن است. موسيقي درمان نيست؛ بلكه بيماري
ود. سبب انحراف اخالقي است. ش ميآله هاي سرگرمي است كه سبب بيماريهاي قلبي 

عالج مفيد براي دل و راحت كننده آن اين است كه بيماران قرآن بخوانند و با آن مواعظ 
مفيد را گوش دهند. معالجه با موسيقي و ابزار آن بيماريِ بيماران را مي افزايد. گوش 

يد. موسيقي مضطرب است نه نما ميقرآن و احاديث و مواعظ مفيد را دشوار دادن به 
 آرام بخش. 

 ) 11، 10( ص، فتاوي عاجلة لمنسوبي الصحة -الشيخ ابن باز

 ] جمع بين حديث عدم تأثير بيماري و حديث امر به فرار از مجذوم 32[
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ةَ [چگونه مي توان بين اين حديث كه  س: َ الَ طِريَ  وَ وَ دْ بيماري مؤثر نيست و « ]الَ عَ

نْ « و بين حديث» د و نبايد بد فالي گرفتكن ميسرايت ن ـفِرَّ مِ نْ الْ كَ مِ ارَ ومِ فِرَ ذُ جْ مَ

ـ دِ الْ  جمع كرد؟ » يكن مياز مجذوم چنان فرار كن كه از شير درنده فرار « »أَسَ

 چنان كه، پيامبر هستند ي فرمودهو هر دو ، اين دو حديث با هم تضادي ندارند ج:

« پيامبر فرموده: وَ دْ ةَ ، الَ عَ َ ال طِريَ ةَ ، وَ امَ الَ هَ رَ ، وَ فَ الَ صَ ال نَوءَ ، وَ ولَ ، وَ ال غُ بيماري « )1723F1(»وَ

ارد و به ديگران سرايت گذ ميبلكه با تقدير و امر خدا تأثير ( به خودي خود مؤثر نيست
 »د)كن مي

ودي: بيماري مؤثر نيست و اين گفته پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم كه فرمود: ال ع
د. اين ارشاد پيامبر به خاطر نفي اعتقاد و باور اهل كن ميخود به خود به ديگران سرايت ن

جاهليت است كه معتقد بودند كه مثالً بيماري گري يا گال به خودي خود به ديگران 
پيامبر اين را نفي كرد و فرمود: سرايت بيماري با تقدير و خواست ، دكن ميسرايت 

 خداوند است.
با فردي بيمار كه مبتال به جذام است همراه شود بدون ، ممكن است فردي سالم 

از اين رو پيامبر صلي ، آنكه به آن بيماري مبتال شود چنان كه اين امر اتفاق افتاده است
اهللا عليه وآله وسلم در جواب كسي كه به ايشان گفت: شتران سالم وقتي كه با شتران 

                                                            
 )، و فيه ذكر الغول.2222) و فيه ذكر النوء، و  (2220مسلم  ( -1

اسم پرنده اي است كه در فارسي به آن جغد مي گويند: عربها معتقـد  » هامة«زدن فال بد هيچ تأثيري ندارد، 
كنـد. از نظـر اسـالم ايـن      ي بميرد، جسدش به صورت جغد در مي آيـد و پـرواز مـي   بودند چون شخص

خرافه اي بيش نيست. تأخير ماه محرم به جاي صفر كه در جاهليت انجام مي دادند و صفر را ماه حـرام  
قرار مي دادند و يا ماه صفر را شوم مي دانستند، حقيقت ندارد. ظهور نوء (سـتاره اي كـه افتـادن آن را    

(عرب ها گمان مي بردند كه غُول در بيابان با شكل »  غُول«شأ باد و باران مي دانستند) تأثيري ندارد. من
راه را گم كنند) حقيقت ندارد؛ زيرا اين  موجود  ها آننشان مي دهد تا  ها انسانهاي مختلف خود را به 

 » ل نيست.نمي تواند كسي را گمراه كند. وگفته شده كه اين به معناي نفي وجود غو
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 « فرمود:، دكن ميند اين مرض به همه سرايت وش مييكجا ، گر دَ نْ أَعْ ـفَمَ لَ الْ شتر « »أَوَّ

 »اول را چه كسي به اين مرض مبتال كرده است؟
از كسي كه مبتال به مرض جذام «د: فرماي مياما اينكه پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم 
ت كه نبايد معتقد توضيحش اين اس» يكن مياست چنان فرار كن كه از شير درنده فرار 

و از طرفي استفاده از اسباب محافظت ، دكن ميبود كه بيماري به خودي خود سرايت 
شخص سالم خودش را از بيمار دور نگه دارد؛ ، كننده و پيشگيري از بال جايز است

چون بيم آن مي رود كه مرض گر و جذام به حكم خداوند به او سرايت كند. همچنين 
از اسباب  انسانتا اينگونه ، شتران بيمار در يك مكان نگهداري شوند نبايد شتران سالم با

 شرّ و بال در امان بماند و اعتقادش از وسوسه هاي شيطاني محافظت شود. 
   )97، 96( )ص35( العدد -مجلة البحوث -الشيخ ابن باز

 ] آيا تشخيص پزشكان در مورد بچه اي كه در شكم مادر است با آيات قرآن تعارض33[
 دارد؟ 

﴿ د:فرماي ميخداوند متعال  س:                    

                              

        ﴾و او ، آگاهي از فرارسيدن قيامت ويژهء خداست« ]۳۴ان: [لقم

و ، مادران) است( و مطلع است از آنچه در رحمهاي، اراندب مياست كه باران را 
ند كه در كدام دا ميو هيچكسي ن، دآور ميند فردا چه چيز به دست دا ميهيچكسي ن

 .»سرزميني ميميرد. قطعاً خدا آگاه و باخبر است
 اين مطلب است كه خداوند به آنچه در شكم مادران است آگاه است.اين آيه بيانگر 

بين من و يكي از دوستانم در مورد مفهوم اين آيه بحثي در گرفت. او به من گفت: 
علم جديد و پزشكان به شناخت جنين و آنچه در رحم زن است دست يافته اند و 

ند شو مياز اين امر مطلع  پزشكان با كمك دستگاه، نند كه جنين پسر است يا دختردا مي

ا يفِ «يد: گو ميبه او گفتم: خداوند متعال  لَمُ مَ عْ يَ ـوَ امِ الْ حَ و مطلع است از آنچه در « »أَرْ
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در رحم  نمي تواند آنچه را كه، آيا معني آيه اين است كه علم »مادران) است( رحمهاي
 است كشف كند؟ يا آيه تفسيري ديگر دارد؟ 

است كه كليد هاي غيب پنج تا هستند كه جز خدا كسي  در احاديث صحيح ثابت ج:
از آن جمله حديثي كه بخاري ، آن پنج مورد در آيه مذكور ذكر شده اند، نددا ميآن را ن

د كه پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم كن مياز عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنها روايت 

اتِيحُ «فرمود:  فَ ـمَ لَمُ الْ عْ ْسٌ الَ يَ يْبِ مخَ نَّ إِالَّ غَ كليد هاي غيب پنج تا هستند كه كسي « »اللَّـهُ هُ

﴿ ند:دا ميجز خدا آن را ن                      

                              

      ﴾ :۳۴[لقمان[  

و مطلع ، اراندب ميو او است كه باران را ، آگاهي از فرارسيدن قيامت ويژهء خداست«
ند فردا چه چيز به دست دا ميو هيچكسي ن، مادران) است( است از آنچه در رحمهاي

. قطعاً خدا آگاه و باخبر ند كه در كدام سرزميني ميميرددا ميو هيچكسي ن، دآور مي
 .»است

معني آيه اين است كه خداوند علم زمان فرا رسيدن قيامت را پنهان نگه داشته و آن 
و هيچ پيامبر و فرشته اي از زمان وقوع ، دكن ميرا فقط هنگام فرا رسيدن قيامت آشكار 

زمان آن را  و خداوند نشانه هاي آن را بيان كرده است. نزول باران و، قيامت آگاه نيست
به صورت  اما كارشناسان هوا شناسي زمان بارش باران را، نددا ميجز خدا كسي ن

، تقريبي با آمدن نشانه هاي آن تخمين مي زنند. همچنين آگاهي از آنچه در رحم است
زنده ماندن و مردن و سالمتي و ، كيفيت آفرينش و عدم رشد و بقا و تمام مدت آن

خداوند آينده آن ، ند. قبل از قرار گرفتن جنين در رحمدا ميناقص شدن آن را فقط خدا 
به وسيله اسبابي كه خداوند در اختيارشان قرار داده به پسر يا  ها انساناما ، نددا ميرا 

اما بدون استفاده از اسباب نمي توانند به ، ندبر ميسالم يا ناقص بودن آن پي ، دختر بودن
رد نيست گذ ميشامل همه آنچه در رحم  ها آني آگاه، چنين علم و دانشي دست يابند
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، د كه جنين را تصويرگري نمايدده ميبلكه بعد از آن كه خداوند به فرشته دستور 
 ند.آور مياطالعاتي اجمالي با احتمال خطا بوسيله اسباب در مورد آن به دست 

و چه  دكن ميند كه چه دا مياز فرداي خود خبر ندارد و ن انسانمورد سوم: اين كه 
حال ممكن  با خبر است. از آينده ي آدمي تعالىچيزي در انتظارش است بلكه فقط اهللا 

 را به ها آنبه طور اجمالي اميد سود يا ضرري را داشته باشند كه اين اميد  ها انساناست 
 ،تالش و تكاپو وا دارد و يا از ترس ضررهاي احتمالي از برخي كارها دست بكشند

علم  كه آن را مد نظر دارند و اين نشانه ها و شرايطي است راساسبهمه اين اقدامات 
فقط خداوند تفاصيل اين ، ند كه در كجا مي ميرددا ميد. همچنين كسي نشو ميناميده ن

چون خداوند از كمال علم و آگاهي برخوردار است و بر همه امور ، نددا ميقضيه را 
ست و از كسي يا چيزي ديگر آن را احاطه دارد. خالصه اينكه علم خداوند از خود او

بلكه خداوند ، علم و آگاهي خدا منوط به اسباب و تجربه نيست، دآور ميبه دست ن
بلكه علم ، هيچ ابهامي در علم الهي نيست، نددا ميد شو ميآنچه را شده و آنچه را كه 

     يرد.گ ميالهي همه كائنات را به صورت تفصيلي در بر 
  لي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.و ص، و باهللا التوفيق

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و االفتاءمن
  )291، 288( ص، الفتاوي المتعلقة بالطب...)( كتاب

 ] پزشكان و وفات بيماران در عمل جراحي34[

ند... اگر مريضي تحت عمل ده ميدر مورد پزشكاني كه عمل جراحي انجام  :1س
 د؟ شو ميالزم  ها آنيا گناهي بر پژشكان نيست؟ آيا كفّاره بر آ، جراحي بميرد

بيمار بميرد يا پزشك در عمل جراحي مهارت ، اگر به سبب كوتاهيِ پزشك -1ج
كفاره بر او الزم ، پزشك مسؤل است، نداشته نباشد و در نتيجه مريض وفات كند

ري) او واجب يعني خويشاوندان پد( و ديهء قتل خطا بر عاقله ي پزشك، دشو مي
ردد. اما اگر پزشك عمل جراحي را خوب بلد باشد و كوتاهي اي هم صورت گ مي
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بر پزشك ، و وضعيت مريض به گونه اي باشد كه احتمال مردنش مي رود، نگيرد
 مسؤليت و گناه و ضمانت و كفاره اي نيست. 

مه و پزشك دستيار هايي داشته باشد آيا ه، اگر كوتاهي از سوي پزشك باشد :2س
 بايد كفاره بدهند؟ 

به سبب كوتاهي و اهمال پزشك جراح و دستيارانش بميرد همه ، اگر مريض -2ج
 و در ضمان و كفاره مشتركند.، مسؤلند

 فتاوي الشيخ صالح الفوزان -الشيخ الفوزان
 و عبد الكريم المقرن ، )جمع: حمود المطر1/378(

 ] حكم بيمه درماني 35[

هاي بومي و محلي كارمندان و خانواده هايشان را  بعضي از مؤسسات و شركت س:
ي منطقه اي و فرا منطقه اي قرارداد مي بندند به اين ها آنو با بيمارست، ندكن ميبيمه 

 صورت: 

ريال به بيمارستان  100مؤسسه هر ماه براي هر فردي از كارمندان خود مبلغ  -1
 .ستان كاري نداردو به تعداد مراجعهء فرد براي مداوا به بيمار، مي پردازد

بيمارستان متعهد است كه افراد بيمه شده را معالجه نموده و داروهاي الزم را به  -2
 . بدهد و اگر الزم باشد كه جراحي شوند اين كار را هم انجام دهد ها آن

بديهي است كه در بعضي از ماهها بيمارستان براي معالجه يك نفر بيش از صد ريال 
گاهي فرد ، گر فرد تحت عمل جراحي و امثال آن قرار بگيردبه خصوص ا، دكن ميهزينه 

د از اين رو از صد ريالي كه مؤسسه كن ميچون نيازي پيدا ن آيد مياصالً به بيمارستان ن
د. شو ميد يا مقدار اندكي از آن خرج شو ميبه بيمارستان مي پردازد چيزي اصالً خرج ن

عي جايز است؟ يا از عوامفريبي سؤال اين است: آيا اين بيمه درماني از نظر شر
 شركتهاي بيمه است؟ 
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چنان كه ، دوم اينكه: آيا مي توان اين را از باب جعاله قرار داد كه شرعاً جايز است
 گفته اند:  31بعضي از محققان در مجله البحوث الفقهيه المعاصره شماره 

 صورت جايز بيمه درماني چيست؟  سوم:

د؛ زيرا جزئيات باش ميوع بيمه تجاري است كه حرام آنچه در سوال ذكر شده از ن ج:
اين كار عوامفريبي است و حيف و ميل اموال مردم ، اصل جهالت)( آن نامعلوم است

 است. 
به اين صورت است كه صندوقي تشكيل شود و كمك هاي ، بيمه تعاوني جايز

يگر شود. از طريق اين صندوق صرف نيازمدان براي معالجه و امور د، مردمي و خيرين
ند نبايد سودي داشته باشند بلكه كن ميخيريني كه كمك هايشان را به اين صندوق هديه 

 در اين صورت جايز است.، هدفشان از آن فقط كمك به نيازمندان و قصد ثواب باشد
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و االفتاءمن

 )440( ص، الفتاوي المتعلقة بالطب...)( كتاب



 

 

 

 

 :فصل دوم
 دم و تعويذ



 

 با توكل بر خدا منافات دارد؟  )دم و افسون( ] آيا رقيه36[

 دم كردن بيماران) با توكل منافات دارد؟ ( آيا رقيه س:

در جلب منافع و دفع ضرر فقط بر خدا توكل نمايد و  انسانيعني اينكه ، توكل ج:
فقط  انسانل نيست كه در ضمن از اسبابي كه خدا به آن امر كرده استفاده نمايد. اين توك

، به خدا توكل كند و از اسباب استفاده نكند؛ چون توكل بر خدا بدون استفاده از اسباب
است؛ زيرا خداوند امور را به اسباب وابسته  تعالىعيب جويي بر خداوند و حكمت او 

د شو ميد. در اينجا سوالي مطرح شو مييعني با به كار گيري اسباب نتايج حاصل ، كرده
 چه كسي بيشتر از همه مردم بر خدا توكل دارد؟  كه

آيا ، پاسخ: پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم بيشتر از همه مردم بر خدا توكل داشت
پيامبر صلي اهللا عليه ، ايشان براي دفع ضرر از اسباب استفاده مي كرد يا نه؟ پاسخ: بله

، يرهاي دشمن در امان بماندوآله وسلم وقتي كه به جنگ مي رفت زره مي پوشيد تا از ت
پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم در جنگ احد دو زره پوشيده بود. يعني براي جلوگيري 

پس استفاده از اسباب با توكل ، از خطر هاي احتمالي احتياط الزم را در نظر گرفته بود
بدون معتقد باشد كه اين اسباب فقط سبب هستند و  انسانمنافاتي ندارد به شرطي كه 
دم كردن و دعا خواندن) اين است كه ( از اين رو حكم، حكم خداوند تأثيري ندارند

، را دم كند ها آنو بر برادران بيمار خود دعا بخواند و ، بر خودش دعا بخواند انسان
بنابراين خواندن آيات قرآن و دعاهاي شرعي و دم كردن خود و ديگران هيچ منافاتي با 

ر صلي اهللا عليه وآله وسلم ثابت است كه ايشان سوره هاي اخالص توكل ندارد. از پيامب
اند و بر خو ميو همچنين آن را ، اند و بر خود دم مي كردخو ميو فلق و ناس را 

 اصحابش دم مي كرد. 
 فتاوي العالج بالقرآن  -الشيخ محمد بن عثيمين

   )15( ص، الرقي و ما يتعلق بها -و السنة

 عي و دم زدن با روش مسنون... كارهاي ذيل را انجام دهيد] در زمينه رقيه شر37[
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، به پزشكان مراجعه كرده و نتيجه اي نگرفته است، مردي به بيماري مبتالست س:
بر او دعا  ها آنمراجعه كرده هرگاه  ها ناسپس او به علما و دم كنندگان و دعا خو

راه حل ، رددگ مياولي بر اما بعد از مدتي دوباره به حالت ، يردگ ميانند آرام خو مي
 چيست؟ 

 د: شو ميعالج با امور ذيل انجام  ج:
 داشتن اعتماد به كارهاي خير و دوست داشتن آن -1
 با را بندگانش خداوند كه شمرد اموري از را آن و، نمود صبر بايد ها پريشاني بر -2

 پاداش او هب خداوند كند پيشه صبر اگر و نه؟ يا ندكن مي صبر آيا كه آزمايد مي آن

﴿ :دفرماي مي خداوند، دده مي              ﴾ :الزمر]

 »ودش مي داده حساب بدون و كمال و تمام به پاداششان و اجر شكيبايان به قطعاً« ]١٠
 يم: كن مير ذيل وصيت واما ايشان را به طور خاص به ام

قبيل نماز و عبادات و اذكار و قرائت قرآن را به كثرت انجام  اعمال خير و نيك از
 .دهد
د و با آن افكار شو ميچون سبب آرامش او ، در مجالس ذكر و علم حضور يابد-1

 .ناراحت كننده را فراموش مي كند
نوارها و  مثال به عنوان ،كار مفيدي مشغول كند يم كه خود را باكن مياو را توصيه -2

و  ها آنيدي كه محتوي مواعظ و ارشادات و علم سودمند و احكام و داستكتابچه هاي مف
پر كند تا بوسيله اين كار آرام  ها آندرس هاست را تهيه كند و وقت خود را با خواندن 

وقتي كه خودش را با اين امور مشغول كند و به آن عادت دهد و به كثرت ذكر . گيرد
و خودش را با دعاهاي وارد در قرآن و سنت اهللا را انجام دهد و قرآن تالوت نمايد 

 . نمايد اميدواريم از بيماري و مشكلي كه دارد كاسته شود و شفا حاصل نمايد معالجه
 )211، 1/210( ج، الكنز الثمين -الشيخ ابن جبرين

 تعويذ و فروش آن ، دعا و افسون)( ] برخي از احكام رقيه38[
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 حكم فروختن دعا وتعويذ چيست؟  س:

الً فتوايي صادر گرديد كه نوشتن قرآن و اذكار نبوي و امثال آن در ورق يا قب ج:
خوردنش به اميد شفا از بيماري جايز نيست؛ تا  كاسه اي و سپس شستن آن با آب و

نيم اين عمل از پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم و از خلفاي راشدين و دا ميجايي كه ما 
كه بهترين راه پيروي از رهنمود پيامبر صلي اهللا عليه  نيمدا ميما . از صحابه ثابت نيست

. دباش ميوآله وسلم و از رهنمود خلفاي ايشان و از آنچه ساير صحابه بر آن بوده اند 
 : متن فتواي مذكور

با قرآن و اذكار و دعاها اجازه ) دم كردن( پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم در رقيه
 .خالي باشد نامفهوم نباشد و از كلمات شرك آميزداده به شرطي كه داراي الفاظ 

ما در زمان جاهليت : ويدگ ميدر صحيح مسلم از عوف بن مالك روايت است كه 
اي پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم در مورد رقيه هاي ما چه : گفتيم، انديمخو ميرقيه 

مْ « :ي؟ فرمودفرماي مي اكُ قَ َّ رُ يلَ وا عَ ضُ رِ أْسَ بِا، اعْ قَىالَ بَ كاً ، لرُّ ْ نْ رشِ ْ تَكُ ا ملَ رقيه هاي « )1724F1(»مَ

 » رقيه اشكالي ندارد اگر شرك آميز نباشد: و فرمود، خود را به من عرضه كنيد
اما بايد فرد ، به صورت مذكور باشد به اجماع علما جايز است) دم( بنابراين اگر رقيه

اما . اهد داشتمعتقد باشد كه اين يك سبب است و جز با تقدير الهي تأثيري نخو
اگر آنچه در تعويذ ، آويزان كردن چيزي به گردن يا بستن آن به عضوي از اعضاي فرد

اشد؛ چون امام احمد در مسند خود از ب مينوشته شده از قرآن نباشد حرام است و شرك 
د كه پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم در كن ميعمران بن حصين رضي اهللا عنه روايت 

ا « :آنگاه فرمود، ه اي از مس ديددست مردي حلق نًا ها آنأَمَ هْ كَ إِالَّ وَ يدُ زِ ؛ ، الَ تَ نْكَ ا عَ هَ بِذْ انْ

ا دً بَ تَ أَ لَحْ ا أَفْ يْكَ مَ لَ يَ عَ هِ تَّ وَ وْ مِ إِنَّكَ لَ اين به تو جز ضعف و بيماري چيزي نمي « )1725F2(»فَ

                                                            
 ) و اللفظ له.3886) و أبوداود  (2200مسلم  ( -1

 ) گذشت.27تخريج حديث در فتواي سابق ( -2
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گز كامياب چون اگر تو بميري و اين در دست تو باشد هر، افزايد آن را دور بينداز
 »نخواهي شد

نْ « :از عقبه بن عامر از پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم روايت است كه فرمود  مَ

ةً فَالَ أَتَمَّ  ِيمَ لَّقَ متَ عَ هُ  اللَّـهُ تَ عَ ، لَ دَ ةً فَالَ وَ عَ دَ لَّقَ وَ عَ نْ تَ مَ هُ  اللَّـهُ وَ هر كسي تعويذي بر خود « )1726F1(»لَ

 ..».ر نياوردآويزان كند خداوند مراد او را ب

كَ « :در روايتي نيز از امام احمد آمده است َ دْ أَرشْ قَ ةً فَ ِيمَ لَّقَ متَ نْ عَ هر كسي « )1727F2(»مَ

 »تعويذي آويزان كند شرك ورزيده است
از پيامبر خدا صلي اهللا عليه وآله وسلم  احمد و ابو داود از ابن مسعود رضي اهللا عنه 

ى « :فتگ ميوآله وسلم شنيديم كه  د كه از پيامبر صلي اهللا عليهكن ميروايت  قَ إِنَّ الرُّ

كٌ  ْ ةَ رشِ لَ التِّوَ ئِمَ وَ التَّامَ د شو ميرقيه و تعويذها و آنچه براي محبت زن و شوهر انجام « )1728F3(»وَ

 .»شرك است
صحيح اين است كه آويزان ، د از آيات قرآن باشدكن ميگرچه آنچه او به خود آويزان 

 : به سه دليل كردن تعويذ قرآني هم جايز نيست

در احاديث پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم از آويزان كردن هر نوع تعويذ نهي   -1
و اين قاعده حكمي است عمومي و كلي كه هيچ موردي از آن استثناء نشده ، شده است

 .است

براي سد ذريعه و جلوگيري از باز شدن دروازه اي كه منجر به تعويذهاي غير   -2
 .ودش ميقرآني و شرك آميز 

                                                            
 ) گذشت.27تخريج حديث در فتواي سابق ( -1

 ) گذشت.27تخريج حديث در فتواي سابق ( -2

»  الجـامع  صـحيح «) و صححه األلبـاني؛ كمـا فـي    3530) و ابن ماجه  (3883) و أبوداود  (1/381احمد  ( -3
 ) 331»  (لصحيحةا لسلسلةا«)، و 1632(
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چون ممكن است ، يردگ ميشود در معرض اهانت قرار  آنچه به بدن آويخته مي  -2
اما ، فرد همراه آن به دستشويي برود يا در حالت آميزش با همسرش به بدنش بسته باشد

نوشتن سوره يا آياتي از قرآن بر بشقاب يا كاغذي و شستن آن با آب يا زعفران و غيره 
كت يا تحصيل علم يا به دست آوردن مال يا سالمتي و امثال و خوردن آب آن به اميد بر

از پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم ثابت نيست كه اين كار را براي خود يا براي ، آن
كسي ديگر انجام داده باشد و ثابت نيست كه به يكي از صحابه اجازه اين كار را بدهد يا 

با اينكه انگيزه هايي براي چنين كاري ، به امت خويش اجازه چنين كاري را داده باشد
نيم نيامده كه يكي از دا ميدر هيچ روايت صحيحي تا جايي كه ، وجود داشته است

با ) دم كردن( صحابه اين كار را كرده باشد پس بهتر اين است كه انجام نشود و به رقيه
د و آيات قرآن و اسماي حسناي خداوند و اذكار و دعاهائي كه در شريعت ثابت ان

با انجام امور جايز به اميد . مفهوم آن شخص است و شائبه شرك در آن نيست اكتفا شود
هر كسي به آنچه كه . پاداش به خداوند تقرب جست تا خداوند مشكل را حل كند

از اين رو نبايد . رداندگ ميخداوند او را از غير آن بي نياز ، خداوند اجازه داده اكتفا كند
 . رقيه و تعويذ را داد؛ بلكه فروختن آن جايز نيستبه كسي اجازه فروش 

 (12( ص، الجهني: جمع) فتاوي معاصرة( من كتاب/ اللجنة الدائمة

ي صالح و متقي هستند هر دو با ها انسان ها آنيم كن ميدو نفر كه ما گمان  -2س
 با يكديگر مناقشه ها آنند. كن ميآيات قرآن و دعاهاي شرعي و صحيح ديگران را دم 

اهد كه به هنگام نوشيدن آبي كه دم خو ميگفت: او از بيمارانش  ها آنكردند: يكي از 
چون بسم اهللا گفتن شيطان را از ، شده و بر آن دعا خوانده شده بسم اهللا نگويند

و به خاطر اين شيطان از اين دعا ، دكن ميمنع ، انسانمشاركت در خوراك و نوشيدني 
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أُ باسمِ اهللا فهو أَبرتَ « او گفت: د... دومي در ردشو ميمتأثر ن بدَ هر « )1729F1(»بأن أی شیء ال يُ

 واقعيت در اين مورد چيست؟» كاري كه بدون نام خدا آغاز شود بي بركت است
د و شيطان را طرد شو ميذكر نام خدا به هنگام نوشيدن و خوردن سبب بركت  -2ج

شده بايد با گرفتن نام  د: پس مريض به هنگام نوشيدن آبي كه بر آن دعا خواندهكن مي
تا سبب طرد شياطين از اين مريض شود؛ خواه بيماري اش هميشه با او ، اهللا تبرك جويد

در ، باشد مانند كسي كه دچار بيماري صرع باشد يا اينكه بعضي وقت ها مريض شود
 همه اين موارد گرفتن نام خدا مؤثر است و براي شفاي بيماري مفيد است. 

                من قوله و امالئه -الشيخ ابن جبرين

 دشو مي] شرايط دعا خوان و كسي كه بر او دعا خوانده 39[

 دعا خوان بايد داراي چه صفاتي باشد؟  س:

 د مگر با شرايطي كه عبارتند از: شو ميدعا خواندن بر بيمار مفيد واقع ن ج:
خير و صالح به اين صورت كه از اهل ، شرط اول: دعا خوان صالحيت داشته باشد

، و استقامت در دين باشد و بر نمازها و اذكار و تالوت قرآن و اعمال صالح پايبند باشد
 از گناهان صغيره و كبيره و بدعت ها و منكرات دور باشد.

شرط دوم: تالش كند روزي حالل بخورد و از خوردن مال حرام يا مشكوك پرهيز  

ابَ أَ «ي فر مايد: كند؛ چون پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم م ستَجَ ن مُ كَ تَكُ طعمَ طِب مَ

ة عوَ  » دشو ميغذايت را پاك كن دعايت قبول « )1730F1(»الدَّ

                                                            
حيمِ  أَقْطَـعُ «أخرجه بلفظ: -1 محنِ الـرَّ أُ فِيـهِ بِ ِبسـم اهللاِ الـرَّ بْدَ رٍ ذِ بَالٍ الَ يُ لُّ أَمْ : الخطيـب البغـدادي فـي    »كُ

سـناد  بإ» نيـة األربعـين البلـدا  «)، و الحافظ عبدالقادر الرهاوي في كتـاب  1210» (الجامع ألخالق الراوي«

للسـيوطي   » الـدر المنثـور  «و  90للنـووي، ص  » األذكار«رضي اهللا عنه. انظر:  ةحسن من حديث أبي هرير
»  عــون المعبــود «)، و 1964»  (كشــف الخفــاء «) و 5/13،14»  (فــيض القــدير «) و صــححه، و 1/26(
)13/127 .( 



   

 2255 باب هژدهم: فتاواي طب
 

رَ و « فَ طِيلُ السَّ لَ يُ جُ رَ الرَّ كَ َ ، ذَ ربَ ثَ أَغْ عَ ءِ ، أَشْ امَ هِ إِىلَ السَّ يْ دَ دُّ يَ مُ مَّ يَ بِّ ، ثُ ا رَ بِّ يَ ا رَ هُ ، يَ مُ طْعَ مَ وَ

امٌ  رَ هُ حَ بُ َ مَرشْ امٌ وَ رَ يَ بِ  حَ ذِّ غُ امٌ وَ رَ هُ حَ بَسُ لْ مَ ـوَ لِكَ الْ ابُ لِذَ تَجَ سْ أَنَّى يُ ؛ فَ امِ رَ   )1731F2(»حَ

پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم از مردي سخن به ميان آورد كه سفر را طوالني «
با اين وضعيت دستها را به ، ژوليده است        د و بر اثر سفر غبارآلود است موهايش كن مي

پروردگارا! پروردگارا! در حالي كه  يد: پروردگارا!گو ميد و كن ميدرگاه خدا بلند 
خوراك و نوشيدني و لباس او از حرام است و جسمش با حرام تغذيه شده است؛ 

 »چگونه دعاي او اجابت خواهد شد
 پس پاك بودن غذا از اسباب قبول شدن دعاست.

تن پولي كه بيشتر از از گرف، شرط سوم: بيمار را وادار نكند كه مزدي پرداخت كند
 د.شو ميچون رقيه و دعايش بهتر سودمند ، هزينه كارش باشد بپرهيزد

، اخالص، معوذتين، شرط چهارم: با دعاهاي قرآني آشنا باشد مانند سوره فاتحه
اول ، آخر سوره توبه، آية الكرسي، اول سوره آل عمران و آخر آن، اواخر سوره بقره

اول ، آخر سوره مؤمنون، اول سوره طه، خر سوره اسراءآ، اول سوره نحل، سوره ياسين
و دعاهاي قرآني كه ، آخر سوره حشر، آخر سوره جاثيه، اول سوره غافر، سوره صافات

بعد از خواندن آيات دم ، امام ابن تيميه رحمه اهللا ذكر شده اند» الكلم الطيب«در كتاب 
 و هر آيه اي را سه بار يا بيشتر تكرار كند. ، كند

ي با ايمان و نيك و با تقوا و از اهل استقامت بر دين ها انسانط پنجم: مريض از شر

﴿ د:فرماي ميچون خداوند متعال ، از محرمات و گناهان دوري كند، باشد   

                           ﴾ :اإلسراء]

۸۲[  

                                                                                                                                                       
»  مجمـع الزوائـد  «ثمـي فـي   ). قـال الهي 6495(  6/311» األوسـط «جزء من حـديث: أخرجـه الطبرانـي فـي      -1

 ».): رواه الطبراني في الصغير، و فيه من لم أعرفهم10/291(

 )1015مسلم  ( -2
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ولي ، بهبودي و رحمت مومنان است ي آيهرستيم كه مف ميو ما آياتي از قرآن را فرو «

 »ايدافز ميبر ستمگران جز زيان ن

﴿ د:فرماي ميو                      

            ﴾ :راهنمايي  ي آيهبگو: قرآن براي مومنان م« ]۴۴[فصلت

آنان  چشمان)( كري گوشهاي ايشان و كوري، و بهبودي است. و اما براي غير مومنان
 »است

ند و متكبرند و ده مييي كه عبادات را انجام نها آناز اين رو اغلب در گناهكاران و 
از نماز باز مي مانند و ، ريش مي تراشند، تر است هميشه لباسشان از شتالنگ پا پائين

 ارد.گذ ميتأثير ن، ندكن مينماز را به تأخير مي اندازند و در عبادات سستي 
شرط ششم: مريض بايد يقين داشته كه قرآن شفا و رحمت است و عالج قرآن مفيد 

فيد بود كه م اگر مكن مياست. اگر ترديد داشته باشد و بگويد: دعاي قرآني را آزمايش 
خوب است و گر نه ضرري ندارد؛ بلكه بايد قطعاً يقين داشته باشد كه حتماً قرآن مفيد 

همان طور كه خداوند خبر داده است. پس وقتي كه اين شرايط ، و مايه شفا است، است
 د. واهللا اعلم.ده ميكامل باشد به حكم خدا دعا فايده 

 فتوي عليها توقيعه -الشيخ ابن جبرين

 آيا الزم است كه دعا خوان از علما باشد؟] 40[

يند بحث و مناقشه اي نما ميانند و مردم را دم خو ميدر مورد كساني كه قرآن  س:
و ، فتند: جايز نيست كسي اين كار را بكند مگر فردي كه عالم باشدگ ميبعضي ، شد

د و بعضي ديگر گفتند: كافي است كه حافظ قرآن بوده و داراي عقيده اي درست باش
 ي نيك و با تقوا باشد. لطفاً توضيح دهيد كدام نظريه صحيح است؟ انسان

وقتي كه فرد حافظ قرآن ، به نظر من شرط نيست كه دعا خوان از اهل علم باشد ج:
و فقط با قرآن و با دعاهايي كه از پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم ، و متقي و صالح باشد
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و شرط نيست كه عالم باشد؛ چنان كه بعضي از افراد  ،ثابت است دم كند اشكالي ندارد
 عالم هستند ولي در قرائت قرآن از بعضي از حفاظ و قراء ضعيفترند. 

  فتوي با امضاي شيخ ابن عثيمين

 شخصاً خودش را دم كند  انسان] بهتر آن است كه 41[

 آيا مسلمان مي تواند خودش بر خود دعا بخواند يا در آب دم كند؟  س:

 هاي پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم وقتي احساس بيماري مي كرد سه بار سوره ج:

﴿     ﴾  و﴿     ﴾  و﴿       ﴾  اند خو ميرا

سپس هر بار دستهايش را تا آنجاكه مي توانست بر بدنش و د دستهايش دم مي كرد و 
پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم به هنگام خواب اين كار را مي كرد و دست ، اليدمي م

چنان كه در حديث صحيح از ، كشيدن را از سر و صورت و سينه اش آغاز مي كرد
عائشه رضي اهللا عنها روايت است وقتي كه پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم بيمار شد 

مِ «ند: جبرئيل بر مقداري آب اين دعا را خوا ذِيكَ  اللَّـهِ بِاسْ ؤْ ءٍ يُ ْ لِّ يشَ نْ كُ قِيكَ مِ ِّ ، أَرْ نْ رشَ مِ

دٍ  اسِ ِ حَ نيْ لِّ نَفْسٍ أَوْ عَ يكَ  اللَّـهُ كُ فِ شْ مِ ، يَ قِيكَ  اللَّـهِ بِاسْ اين را سه بار خواند. اين دم  )1732F1(»أَرْ

 جواز شرعي دارد و مفيد است.
قيس رضي اهللا عنه بر آب دعا خواند پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم براي ثابت بن  

(و دستور داد كه آب را بر بدن او بريزند؛ چنان كه ابو داود با اسناد حسن
1733F

روايت كرده  )2
است. و ديگر انواع دعاهايي كه در زمان پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم بر بيماران 

وسلم بعضي از بيماران از آن جمله كه اينكه پيامبر صلي اهللا عليه وآله ، دشو ميخوانده 

                                                            
 )2186مسلم  ( -1
» الكبيـر «)، و 9118»  (االوسـط «)، و الطبراني في 10879، 10856» (الكبري«)، و النسائي3885أبو داود  ( -2

 ).6069»  (صحيحه«)، و ابن حبان في 1323(
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بْ اللَّـهُ «را با اين دعا دم مي كرد:  هِ بَّ النَّاسِ أَذْ ـمَّ رَ اءَ ، بَاسَ الْ فَ ؛ الَ شِ ايفِ فِ أَنْتَ الشَّ واشْ

كَ  اؤُ فَ امً ، إِالَّ شِ قَ ادِرُ سَ غَ اءً الَ يُ فَ  )1734F1(»شِ

 ) 8/94( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعه –الشيخ ابن باز 

 اندن بر ديگران و كراهت طلب آن از ديگران] جايز بودن دعا خو42[

كتاب التوحيد) شيخ محمد بن عبد الوهاب در حديث شماره هفتاد خوانديم ( در س:
زاد المعاد) ( در كتاب، يرندگ ميند و دم و دعا نكن ميكساني هستند كه دم ن ها آن.. .كه

اب خود را دم كه پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم بعضي از اصح ابن قيم آمده است
آيا اين عمل پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم به معني نسخ اين حديث است؟ يا از ، نمود

 د؟ باش ميافعال خاص به ايشان 
ند را نيافتم كن ميدم ن» ال يرقون«من كتاب التوحيد را خوانده ام و در آن اين كلمه  ج:

نسخه درستي نيست. ، اوست و اگر سؤال كننده آن را ديده حتماً نسخه اي كه در دست

ونَ « روايتي كه در كتاب التوحيد خوانده ايم در آن چنين آمده است: ُ تَطَريَّ ينَ الَ يَ ذِ مُ الَّ ، هُ

قُونَ  ْ رتَ الَ يَسْ ونَ ، وَ تَوُ كْ الَ يَ لُونَ ، وَ كَّ تَوَ ِمْ يَ هبِّ ىلَ رَ عَ كساني هستند كه بد فالي  ها آن« )1735F2(»وَ

و بر پروردگارشان توكل ، ندكن ميو داغ ن، رنديگ ميو دعا و افسون ن، يرندگ مين
 »يندنما مي

، آمده ممكن است از روايت ضعيفي گرفته شده »ال يرقون«اگردر بعضي از نسخه ها 

قُونَ «چون همين حديث در بعضي از روايات بخاري و مسلم چنين آمده:  رْ (ال يَ
1736F

ال  )3 وَ

                                                            
 ). 2191)، و مسلم (5675ري (البخا -1

 )220) مسلم  (5752بخاري  ( -2
 )220عند مسلم:  ( يةهذا اللفظ في روا - 3
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قُونَ  ْ رتَ باه بعضي از راويان است و صحيح اين اشت »اليرقون«اما علما گفته اند كلمه  »يَسْ

  )1737F1(»ال يسرتقون«است كه 

پس اگر شما بر كسي ديگر دعا بخواني به شما اجر مي رسد و ضرري در اين مورد 
چنان كه در روايت ، شما با كار خود به ديگران سود رسانيده اي، دشو ميعايد شما ن

نْ «اهللا عليه وآله وسلم فرمود:  جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنه آمده است كه پيامبر صلي مَ

لْ  عَ يَفْ لْ اهُ فَ عَ أَخَ نْفَ مْ أَنْ يَ نْكُ تَطَاعَ مِ هر كسي از شما مي تواند به برادرش سودي « )1738F2(»اسْ

 »برساند اين كار را انجام دهد
اما اينكه شما از كسي ديگر بخواهي كه بر شما دعا بخواند دليل ضعف توحيد 

پس دعا خوان مي تواند ، بر خدا اعتماد و توكل نداريدو دليلي است كه شما ، شماست
بر كسي ديگر غير از خود دعا بخواند؛ اما اگر از كسي بخواهد كه او را دم كند اين كار 

 جايز نيست. 
 )194-1/192( الكنز الثمين -الشيخ ابن جبرين

 ] چگونه مريض با دعاهاي شرعي معالجه شود. 43[

.. استفتاي شما كه در .بن باز به برادر محترم... سلَّمه اهللا از طرف عبدالعزيز بن عبداهللا
ه ثبت شده است و شما 4/7/1407) تاريخ2610( اداره پژوهشهاي علمي و افتا با شماره

در آن متذكر شده اي كه مادرتان بعد از اينكه تحت عمل جراحي كيسه صفرا قرار 
ايد كه شما را به عالجي  گرفته دچار فراموشي شده و هم اينك شما از ما خواسته

 شرعي راهنمايي كنيم.
مسلمان بايد در برابر قضا و ، آنچه براي مادرتان پيش آمده تقدير و قضاي الهي است

چون خداوند ، قدر الهي صبر پيشه كند و به اجر و پاداش الهي چشم داشته باشد

                                                            
لاللبـاني  » لضـعيفة ا«)و 409و11/408» (فتح الباري«)، و 328و 1/182( تيميةالبن » مجموع الفتاوي«انظر:  -1

)3690.( 

 )2199مسلم  ( -2
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﴿ د:فرماي مي                 

                      

                             ﴾

  ]۱۵۷–۱۵۵[البقرة:
ويند: ما گ مي، درس ميو مژده بده به بردباران. آن كساني كه هنگامي كه باليي بدانان «

الطاف و رحمت و احسان و مغفرت ، رديم. آنانگ مياز آن خداييم و به سوي او باز 
 »يافتگان هستندو مسلماً ايشان راه ، رددگ ميخدايشان شامل حال آنان 

﴿ د:فرماي ميو                           

      ﴾ :هيچ واقعه و حادثه اي جز به فرمان و اجازه ي « ]۱۱[التغابن

خدا دل او را رهنمود ، ه باشدو هر كس كه به خدا ايمان داشت، دده ميخدا رخ ن
 »و خداوند از هر چيزي كامالً آگاه است، رداندگ مي

ظَمَ «د: فرماي ميصلي اهللا عليه وآله وسلم  پيامبر ـإِنَّ عِ ظَمِ الْ عَ عِ اءِ مَ زَ ـجَ إِنَّ الْ ءِ وَ ـهَ بَالَ  اللَّ

نْ  مَ ا وَ ضَ هُ الرِّ لَ َ فَ يضِ نْ رَ مْ فَمَ هُ تَالَ ا ابْ مً وْ بَّ قَ ا أَحَ طُ  إِذَ خَ هُ السَّ لَ طَ فَ خِ  )1739F1(»سَ

قومي را  هرگاهخداوند ، پاداش بزرگ در برابر صبر در برابر بالي بزرگ است«
پس هر كسي به تقدير الهي ، يدنما ميدوست بدارد آنان را مي آزمايد و به بال گرفتار 

، رضامندي خدا بهره اوست و هر كسي از تقدير الهي ناخشنود باشد، راضي باشد
  »خدا بهره اوست ناخشنودي

 ﴿ آيةالكرسي، يم كه بر مادرتان سوره فاتحهكن ميشما را توصيه    ﴾  و

﴿       ﴾  و﴿       ﴾ و ديگر آيات قرآن را بخواني. و

 صبح و شام آن را تكرار كني 

                                                            
)، و حسنه األلباني، و هو في صـحيح الجـامع   4031ابن ماجه  ( ، و»حسن غريب«) و قال: 2396الترمذي ( -1

 ).2110برقم  (
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چنان كه ، شفا از هر باليي نازل كرده استچون خداوند كتاب خود را به عنوان 

 ﴿ د:فرماي مي         ﴾ :۴۴[فصلت[  

 .»راهنمايي و بهبودي است ي آيهبگو: قرآن براي مومنان م«
 م؛ مانند دعايكن ميهمچنين شما را به خواندن دعاهاي صحيح و معروف توصيه 

بَّ الاللَّـهُ « بْ مَّ رَ هِ ـنَّاسِ أَذْ ايفِ ، بَاسَ الْ هِ وَ أَنْتَ الشَّ فِ كَ ، اِشْ اؤُ فَ اءَ إِالَّ شِ فَ ادِرُ ، الَ شِ غَ اءً الَ يُ فَ شِ

امً  قَ مِ «و  )1740F1(»سَ ذِيكَ  اللَّـهِ بِاسْ ؤْ ءٍ يُ ْ لِّ يشَ نْ كُ قِيكَ مِ دٍ ، أَرْ اسِ ِ حَ نيْ لِّ نَفْسٍ أَوْ عَ ِّ كُ نْ رشَ ـهُ مِ  اللَّ

يكَ  فِ شْ مِ ، يَ قِيكَ  ـهِ اللَّ بِاسْ   )1741F2(»أَرْ

يم كه مادرتان را كن ميبه شما توصيه ، و برايش دعا كن، اين دو دعا را سه بار بخوان
به خصوص پزشكاني كه او را جراحي كرده اند شايد راه ، نزد پزشكان متخصص ببر

 عالجي براي او بيابند. 
 اهللا و بركاته... رحمهوالسالم عليكم و 

 )4/389( ي و مقاالت متنوعهمجموع فتاو -الشيخ ابن باز

  ] دعا با قرآن و مزد گرفتن در برابر آن44[

آيا در شريعت مطهر اسالم دليلي هست براي اينكه رقيه و دعا خواندن بر  س:
  آيا دعا خوان مي تواند در برابر كار خود مز د يا هديه اي بگيرد؟ مريض ممنوع است؟

ه شيوه ثابت در سنّت نبوي باشد به اين دعا خواندن بر مريض با قرآن كريم اگر ب ج:
صورت كه دعاها را بخواند و بر مريض دم كند يا بر محل درد دم كند يا در آب دم كند 

اين كار جايز و مشروع است. چون پيامبر خودش دم كرده و ، و مريض آن را بنوشد
امر كرده و به آن ، پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم به رقيه و دم، ديگران او را دم كرده اند

 اجازه داده است. 

                                                            
 ). 2191)، و مسلم (5675البخاري ( -1

 ).2186مسلم  ( -2
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يد: علما بر اين اجماع كرده اند كه دعا خواندن با سه شرط گو ميعالمه سيوطي 
دعا با زبان ، باشد تعالىجايز است: اينكه دم و دعا با كالم خدا يا با نامها و صفات اهللا 

خودي خود و معتقد باشد كه دم و دعا به ، عربي و آنچه معني آن درست است باشد
(د.شو ميتأثيري ندارد؛ بلكه با تقدير خدا مؤثر واقع 

1742F

1(  
يد: رقيه همان است كه عزائم ناميده گو ميشيخ اإلسالم محمد بن عبدالوهاب 

و از آنچه شرك آميز نباشد جايز است. پيامبر براي چشم زخم و گزيدگي مار ، دشو مي
(و عقرب اجازه داده است.

1743F

2(  
چون ، د يا در برابر كارش هديه اي دريافت كند اشكالي ندارداگر دعا خوان مزد بگير

، پيامبر صحابه اي را كه در برابر رقيه و دعا خواندن بر فرد گزيده شده مزد گرفته بودند

ا كِتَابُ «عمل آنان را تأييد كرد و فرمود:  رً يْهِ أَجْ لَ تُمْ عَ ذْ ا أَخَ قَّ مَ ـهِ إِنَّ أَحَ سزاوارترين « )1744F3(»اللَّ

  »كتاب خداست، ه در برابر آن مزد گرفته ايدچيزي ك
 ) 1/65( كتاب الدعوة -الشيخ الفوزان

 ] از آداب مزد گرفتن در برابر خواندن دعا و مزد دادن45[

شخصي از فرد صالحي تقاضاي نمود تا او را دم كند و بر او دعا بخواند و در  س:
ي كرد كه مبلغ زيادي به دعا خوان اما بعداً او احساس م، مقابل آن به او مزدي داده است

 .. حكم اين قضيه چيست؟ .نمود ميداده و از اين رو ادعاهاي نادرستي عليه دعا خوان 
بهتر است كه دعاخوان براي نفع مسلمين و به اميد پاداش الهي بيماران را دم  ج:

ند. ده ميو بلكه كار را به بيماران واگذار نمايد كه چه چيزي به ا، و مزد طلب نكند، كند
و اگر كمتر از حقش به او ، پس اگر بيشتر از زحمتش به او پول دادند آن را قبول نكند

                                                            
للشـيخ: سـليمان بـن عبـداهللا بـن محمـد ابـن عبـدالوهاب          » تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيـد « -1

 ).10/195» (فتح الباري«اع: ابن حجر العسقالني في ). و قد سبق السيوطي في القول باإلجم1/136(

 )1/29كتاب التوحيد  ( -2
 ).5737البخاري ( -3
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دادند از باقي چشم پوشي نمايد؛ زيرا اين عمل از بزرگترين اسباب اجابت دعا و دم 
 است.
، چون رجوع، حق ندارد آن را باز پس گيرد، اما اگر كسي با رضايت خود مالي داد 

ـ« د:فرماي ميرجوع در هبه است؛ پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم  در آن مانند ائِدُ يفِ الْ عَ

بَتِهِ كَ  ـهِ يْئِهِ الْ ائِدِ يفِ قَ يرد مانند كسي است كه گ ميكسي كه هبه و هديه اش را پس « )1745F1(»عَ

 »ردخو مياستفراغ خود را باز 

ءِ «و در حديثي ديگر آمده است:  وْ ثَلُ السَّ نَا مَ يْسَ لَ بَتِهِ كَ ، لَ ودُ ىفِ هِ عُ  يَ ذِ ـالَّ عُ الْ جِ رْ لْبِ يَ كَ

يْئِهِ  به اين مثال توجه كنيد) كسي كه هبه ( عيبي) نيست؛( زدن) مثال بد براي ما(« )1746F2(»ىفِ قَ

 ».ردخو ميمانند سگي است كه استفراغ خود را باز ، يردگ ميو هديه اش را باز پس 
 اغ حرام است.يد: به نظر من خوردن دوباره استفرگو ميراوي 

ظلم و تهمت و دروغ است ، دكن ميادعاهاي ديگري كه اين شخص عليه دعا خوان 
ظلم و گناه ، و از طرفي حسادت او با دعا خوان، كه به خاطر آن مجازات خواهد شد

 ﴿ د:فرماي مياست. خداوند متعال              ﴾

 ]۵۴النساء: [
رند كه خداوند از روي فضل و رحمت خود به مردم ب ميآيا آنان بر چيزي حسد «

 »داده است؟
د. پس بايد او بر ميهيزم را از بين ، د كه آتشبر ميحسادت نيكي ها را چنان از بين 

توجه كند و ظلم و حسادت را ترك كند و به آنچه خداوند بهره او كرده قانع شود. واهللا 
  اعلم.

 شيخ ابن جبرين  فتوي با امضاي

                                                            
 ).17)  (1622) مسلم  (2621بخاري ( -1

 )2622بخاري  ( -2
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نا بريقةِ بعضنا..)( ] توضيح حديث46[  ...تُربة أرضِ

در فتواي سابق آمده كه تبرك جستن به آب دهان كسي غير از پيامبر حرام و  س:
به استثناي دعا از قرآن. اين مطلب با حديثي كه در صحيحين از ، نوعي شرك است

مِ «فت: گ ميش عائشه روايت است كه پيامبر در دعاي نَا، اللَّـهِ بِسْ ضِ ةِ بَعْ يقَ نَا بِرِ ضِ ةُ أَرْ بَ رْ ، تُ

نَا بِّ نِ رَ نَا بِإِذْ يمُ قِ ى سَ فَ شْ  ظاهراً توافق ندارد. لطفاً توضيح دهيد:  )1747F1(»يُ

بعضي از علما گفته اند: اين فقط مخصوص پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم و  ج:
. اما رأي جمهور علما اين آيد مييش نمخصوص سرزمين مدينه است. پس اشكالي پ

بلكه هر دعا خوان و هر ، است كه اين مخصوص پيامبر و سرزمين مدينه نيست
، د؛ اما اين از باب تبرك محض به آب دهان يا خاك نيستشو ميسرزميني را شامل 

بلكه مربوط به آب دهاني است كه با خواندن آيات قرآن و دعاهاي شرعي متبرك شده 
و براي تبرك محض نيست. در فتواي ، دشو مير شفا و بهبودي با خاك آميخته و به خاط

 . آيد ميپس اشكالي پيش ن، سابق ما به حكم تبرك محض به آب دهان اشاره كرديم
 )109، 1/108( مجموع فتاوي و رسائل-الشيخ ابن عثيمين

واندن تشويق مسلمان به دعا خ( توصيف دعا خوان به شرك) و( ] جمع بين حديث47[
 براي برادرش) 

يد: از پيامبر صلي اهللا گو مياز عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه روايت است كه  س:

كٌ « :فتگ ميعليه وآله وسلم شنيدم كه  ْ ةَ رشِ لَ التِّوَ ئِمَ وَ التَّامَ قَى وَ رقيه و تعاويذ و « )1748F2(»إِنَّ الرُّ

 ». د شرك استشو ميآنچه براي محبت زن و شوهر انجام 
ابر رضي اهللا عنه روايت است كه گفت: دايي اي داشتم كه وقتي كسي را از ج 

وقتي كه پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم از ، اندخو ميعقربي نيش مي زد او برايش دعا 
او نزد پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم آمد و گفت: اي رسول خدا ، دعا خواني نهي كرد

                                                            
 ).2194)، و مسلم (5745البخاري ( -1
 ) اين باب ذكر شد.38تخريج حديث در فتواي  ( -2
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پيامبر ، مكن ميو من كسي را كه عقرب نيش بزند دم  شما از رقيه و افسون نهي كرده اي

لْ « فرمود: عَ يَفْ لْ اهُ فَ عَ أَخَ نْفَ مْ أَنْ يَ نْكُ تَطَاعَ مِ نْ اسْ هر كسي از شما كه مي تواند به برادرش « »مَ

چگونه مي توان بين احاديثي كه از اين كار »... فايده اي برساند اين كار را انجام دهد
يثي كه نشانگر جايز بودن آن است جمع كرد؟ حكم آويزان د و بين احادكن مينهي 

 كردن دعا و رقيه اي كه نوشته شده بر سينه بيمار چيست؟ 
رقيه اي است كه در آن شرك يا توسل به غير ، رقيه و دعايي كه از آن نهي شده ج:

 اهللا باشد يا كلمات آن مبهم باشد كه معني آن فهميده نشود. 
، كه در آن شرك و كلمات مبهم و توسل به غير اهللا نيست اما دعاها و رقيه هايي

چون پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم ، دباش ميجايز هستد و از بزرگترين اسباب شفا 

ا« د:فرماي مي كً ْ نْ رشِ ْ تَكُ ا ملَ قَى مَ أْسَ بِالرُّ رقيه اشكالي ندارد مادام كه شرك آميز « )1749F1(»الَ بَ

 »نباشد.

لْ «د: فرماي ميه وآله وسلم پيامبر صلي اهللا علي عَ يَفْ لْ اهُ فَ عَ أَخَ نْفَ مْ أَنْ يَ نْكُ تَطَاعَ مِ نْ اسْ  »مَ

 صحيح مسلم » هر كسي از شما مي تواند به برادرش فايده اي برساند اين كار را بكند«

َةٍ « د:فرماي ميپيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم  ٍ أَوْ محُ نيْ نْ عَ يَةَ إِالَّ مِ قْ قيه نيست؛ ر« )1750F2(»الَ رُ

بهتر و شفابخش تر از  يعني هيچ رقيه و دعايي» مگر براي چشم زخم و يا مار گزيدگي
براي اين دو كار نيست. پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم خودش رقيه و دعا ، رقيه

 خوانده و ديگران برايشان دعا و رقيه خوانده اند.
نيست. تعاويذي كه بر بيمار اما آويزان كردن دعا و تعويذ بر مريض و كودك جايز 

د. صحيح اين است كه شو ميحروز و جوامع ] گفته ، [تمائم ها آنند به شو ميآويزان 
د. چون پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم باش مياين كار حرام است و از انواع شرك 

                                                            
 باب ذكر شد.) اين 38تخريج حديث در فتواي  ( -1

). و 3513)، و ابــن ماجــه  ( 2057) و الترمــذي  (3884،3889) و أبــوداود  (4/436،438،446احمــد  ( -2
 ).3289»  (صحيح سنن أبي داود«)، و األلباني في 9/62»  (المجموع«صححه النووي في 
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مَّ « د:فرماي مي ةً فَالَ أَتَ ِيمَ لَّقَ متَ عَ نْ تَ هُ  اللَّـهُ مَ لَّ ، لَ عَ نْ تَ مَ عَ وَ دَ ةً فَالَ وَ عَ دَ هُ  اللَّـهُ قَ وَ هر كسي « )1751F1(»لَ

  »تعويذي آويزان كند خداوند كامش را بر نياورد...

كَ « د:فرماي ميپيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم  َ دْ أَرشْ قَ ةً فَ ِيمَ لَّقَ متَ نْ عَ هر كسي « )1752F2(»مَ

 » تعويذي آويزان كند شرك ورزيده است

كٌ « :دفرماي ميوسلم پيامبر صلي اهللا عليه وآله  ْ ةَ رشِ لَ التِّوَ ئِمَ وَ التَّامَ قَى وَ  »إِنَّ الرُّ

 »د شرك استشو ميرقيه و تعاويذ و آنچه براي محبت زن و شوهر انجام «
علما در مورد تعويذ اگر از قرآن يا از دعاهاي مباح و جايز باشد اختالف كرده اند 

 ت به دو دليل: كه آيا حرام است يا نه؟ صحيح اين است كه حرام اس
تعويذ هاي ، عموم احاديث در اين موضوع كه از آويزان كردن تعويذ نهي كرده اند-1

 د. شو ميقرآني و غير قرآني همه را شامل 
چون وقتي تعويذ هاي ، ودش ميبه خاطر جلوگيري از راههايي كه منتهي به شرك -2

و دروازه شرك با آويزان ، رددگ ميقرآني مباح قرار داده شود با تعاويذ غير قرآني مشتبه 
د. مشخص است كه بستن راههايي كه به شرك و گناه شو ميكردن همه انواع تعاويذ باز 

 مي انجامد از بزرگترين قواعد شرعي است. و اهللا ولي التوفيق.
 )21، 2/20( الفتاوي-كتاب الدعوة-الشيخ ابن باز

 ] آيا دم كردن دعاهاي خاصي دارد؟ 48[

از ، اشدب ميبعضي از دعاها كه از پيامبر ثابت نيست؛ اما شرك آميز ن آيا خواندن س:
؟ آيا خواندن بعضي از سوره ها و آياتي كه در خصوص آيد ميرقيهء شرعي به حساب 

ند و با تعداد مشخص آن را دا ميآن را مناسب ، آن در سنّت چيزي نيامده و دعا خوان
 جايز است؟، شد كه تعداد در شفا اثري داردبدون آن كه معتقد با، دكن مياند و دم خو مي
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رقيه و دم شرعي در سوره هاي مخصوصي منحصر نيست و در تعداد آيات و  ج:
چنان كه پيامبر صلي اهللا عليه وآله ، دعاهاي معيني منحصر نيست؛ بلكه مطلق است

قَى« د:فرماي ميوسلم  أْسَ بِالرُّ كاً ، الَ بَ ْ
نْ رشِ ْ تَكُ ا ملَ ر شرك آميز نباشد اشكالي رقيه اگ« )1753F1(»مَ

 »ندارد
پس وقتي كه دعا خوان در دعاي خود از به فرياد خواندن جن و شياطين و ذبح 

سالم و به ، براي غير اهللا و عمل مخالف با شريعت مانند: خوردن نجاسات و ترك نماز
جايز است. خداوند تمام قرآن را شفا و مايه رحمت براي مؤمنان قرار داده ، دور باشد

 و همچنين به دعا امر فرموده:، و آيات مخصوصي را مشخص نكرده است، ستا

﴿       ﴾ :مرا به فرياد خوانيد تا بپذيرم« ]۶۰[املؤمن« 

﴿        ﴾ :پروردگار خود را فروتنانه و پنهاني « ]۵۵[األعراف

  »به كمك بخواهيد
مشخص را تعيين نكرده كه در دعا به آن اكتفا شود. تكرار آيات و دعاها  كلماتي

 اشكالي ندارد. 
 فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين

 ] حكم تخصيص آيات مشخصي براي بيماريهاي مشخصي49[

حكم تخصيص آيات مشخصي و تكرار آن با تعداد مشخصي براي امراض  س:
مشخصي با تعداد معيني براي مرض سرطان مانند اينكه آيات مشخصي از سوره ، معيني

 و غيره بخواند چيست؟

   ﴿ د:فرماي ميخداوند متعال  ج:             ﴾

بهبودي و رحمت مومنان  ي آيهرستيم كه مف ميو ما آياتي از قرآن را فرو « ]۸۲[اإلسراء: 
 »ايدافز ميستمگران جز زيان نولي بر ، است
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ظاهر آيه اين است كه از قرآن آياتي هست كه خواندن آن سبب شفا و رحمت 
منْ) براي بيان جنس است. يعني جنس قرآن شفا و رحمت ( علما گفته اند:، دباش مي

د كه از آن براي شفا كن ميترديدي نيست كه آياتي هست كه بر اين امر داللت ، است
  استفاده شود.

در حديث ابي سعيد رضي اهللا عنه ثابت است كه سوره فاتحه براي عالج كسي كه 
؛ و پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم اين را شد ميمار يا عقربي او را نيش زده خوانده 

اكَ وَ «تأييد كرد و فرمود:  رَ ا أَدْ يَةٌ  ها آنمَ قْ از كجا دانستي كه سوره فاتحه براي دم « )1754F1(»رُ

 »ن استكردن بيمارا

ةُ «در حديثي ديگر آمده:  َ احتِ ـفَ اءٍ الْ لِّ دَ نْ كُ اءٌ مِ فَ سوره فاتحه شفاي هر « )1755F2(»كِتَابِ شِ

 ».دردي است
، و از سلف، 1756F3دباش ميسبب حفاظت از وسوسه شيطان  آية الكرسيثابت است كه  

يعني از صحابه و تابعين ثابت است كه با بعضي از آيات قرآني و دعاهاي نبوي عالج 
و آيات سه گانه سحر در سوره اعراف و يونس و طه براي سحر تجربه شده ، ي كردندم

 اند. 
ثابت شده كه در باطل كردن سحر و معالجه كسي كه نمي تواند با همسرش  

و همچنين خواندن سورهء فلق و سوره ناس و تكرار آيات و ، همخوابي نمايد مؤثرند
ر صلي اهللا عليه وآله وسلم ثابت است كه به استعاذه اشكالي ندارد. چنان كه از پيامب

قل هو اهللا ( رفت و در آن فوت مي كرد و سپسگ ميهنگام خواب هر دو كف دستش را 

                                                            
 )2201) مسلم  (5736بخاري  ( -1
بسند ): «1/15»  (الدر المنثور«). قال السيوطي في 2367»  (شعب اإليمان«)، و البيهقي في 3370الدارمي  ( -2

 »رجاله ثقات

3-  : لمک كلامت ينفعک اهللا هبا، قال دعنی أع«يشري إلی حديث أبی هريرة رضی اهللا عنه و فيه: قال له اجلنیّ

يُّومُ  «أبوهريرة: و ما هن؟ قال: إذا أويت إلی فراشک فاقرأ آية الكرسی  قَ َيُّ الْ وَ احلْ هَ إِالَّ هُ حتی » اهللاَُّ الَ إِلَ

 )٢٣١١، البخاری  (»ختتم األية، فإنک لن يزال عليک من اهللا حافظ و ال يقربنک شيطان حتی تصبح
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سپس دستهايش را ، اندخو ميقل أعوذ برب الناس) را ( قل أعوذ برب الفلق) و( احد) و
د. دا ميانجام  و اين كار را سه بار، و از سر و صورت شروع مي كرد، به بدنش مي ماليد

 پس هر كسي سه بار دعايي را بخواند اشكال ندارد. 
 فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين

 ] بعضي از دعاهاي شرعي كه از پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم ثابت است50[

 دعاهاي شرعي كه از پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم ثابت هستند كدامند؟ س:

است بخوابد خو ميلي اهللا عليه وآله وسلم وقتي روايت است كه پيامبر ص ج:
سوره فلق و ( دستهايش را جمع مي كرد و در آن مي دميد و آية الكرسي و معوذتين

سپس از سر و صورت و قسمت ، اندخو ميناس) و سوره كافرون و اخالص را سه بار 
ه وآله وسلم جلوي بدنش را با دستهايش مي ماليد تا پاهايش. وقتي پيامبر صلي اهللا علي

اند و پيامبر را دم مي كرد و با دستهاي پيامبر خو ميمريض شد عائشه اين سوره ها را 
(صلي اهللا عليه وآله وسلم بدن پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم را مي ماليد.

1757F

1( 
فردي را كه ماري يا عقربي گزيده بود با خواندن ، روايت است كه يكي از صحابه

آنگاه پيامبرصلي اهللا عليه وآله وسلم به آن ، و آن فرد شفا يافتسوره فاتحه دم كرد 

اكَ وَ «صحابي فرمود:  رَ ا أَدْ يَةٌ  أهنا مَ قْ از كجا دانستي كه سوره فاتحه براي دم كردن « »رُ

 » بيماران است
با خواندن اين دعا خود را در پناه اهللا تعالي  صلي اهللا عليه وآله وسلمهمچنين پيامبر 

نيِ اال« د:دا ميقرار  ن عَ وذُ باهللا من اجلَانِّ و مِ تَنينسانأَعُ ذَ وِّ ل املُعَ پيامبر با اين  )1758F2(». ثم استَعمَ

                                                            
). و هو مروي هنا باملعني. و مل أجد يف الروايات ٢١٩٢)، و مسلم (٥٠١٦،٥٠١٧، ٤٤٣٩البخاري  ( -1

 املشهورة كلمة (بيديه) بالتثنيه؛ بل باإلفراد:  (بيده).

). و هـو مـروي هنـا    3511)، و ابـن ماجـه  (  5494، و النسـائي  ( »حسن غريـب «)، و قال: 2058الترمذي  ( -2
 بالمعني.
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مِ «د: كر ميدعا ديگران را دم  ِ  اللَّـهِ بِاسْ نيْ لِّ نَفْسٍ أَوْ عَ ِّ كُ نْ رشَ ذِيكَ مِ ؤْ ءٍ يُ ْ لِّ يشَ نْ كُ قِيكَ مِ أَرْ

دٍ  اسِ ـهُ حَ مِ  اللَّ يكَ بِاسْ فِ شْ ـهِ يَ قِيكَ  اللَّ  )1759F1(»أَرْ

پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم از خواندن دعاي شرك آميز نهي كرده و به جاي آن 

بْ «اين دعا را آموخته است:  هِ ـأَذْ بَّ النَّاسِ الْ ايفِ ، بَاسَ رَ أَنْتَ الشَّ فِ وَ اءَ إِالَّ ، اشْ فَ الَ شِ

امً  قَ ادِرُ سَ غَ اءً الَ يُ فَ كَ شِ اؤُ فَ  )1760F2(»شِ

تِ «رمود: ف ميپيامبر  لِامَ وذُ بِكَ لَقَ  اللَّـهِ أَعُ ا خَ ِّ مَ نْ رشَ اتِ مِ يْطَانٍ  وَ ، )1761F3( التَّامَّ ِّ شَ نْ رشَ مِ

ةٍ  امَّ هَ ةٍ ، وَ مَّ ٍ الَ نيْ لِّ عَ نْ كُ مِ (وَ
1762F

ة، )4 امَّ ا عَ لِّهَ لُوقَاتِ اهللاِ كُ ِّ خمَ ن رشَ فردي از  هرگاهو فرمود:  »، وَ مِ

تِهِ « رد و بگويد:دستش را بر محل درد بگذا، شما احساس مريضي كرد رَ دْ وذُ باهللا وقُ أعُ

د وأُحاذرُ  ِّ ما أجِ  )1763F5(»من رشَ

 فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين 

 ] سوره هايي كه ثابت است براي طلب شفا خوانده شده اند51[

                                                            
 ).2186مسلم  ( -1

 ).2191)، و مسلم (5675البخاري ( -2

عن خولة بنت حكيم السلمية رضی اهللا عنها قالت: سمعت رسول اهللا صلی اهللا عليه )؛ 2708مسلم ( -3

من نزل منزالً ثم قال: أعوذ بكلامت اهللا التامات من رش ما خلق، مل يرضه شیء حتی «وسلم يقول: 

 ».يرحتل من منزله ذلک

ذُ  من حديث ابن عباس) 3371البخاري  ( -4 رضی اهللا عنهام قـال: كـان النبـی صـلی اهللا عليـه وسـلم يُعـوِّ

إن أباكام كان يعوذ هبام إسامعيل و إسحاق، أعوذ بكلامت اهللا التامـة مـن كـل «احلسن واحلسني و يقول: 

 ».شيطان و هامة، و من كل عني المة

ة«أما زيادة ». أعوذ باهللا و قدرته«) بلفظ: 2202مسلم  ( -5 عنـد أبـی داود و الرتمـذی و ابـن  فـوردت»: بِعزَّ

 ماجه و موطأ مالک و مسند أمحد و غريهم.
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آيا خواندن سوره اخالص و معوذتين و فاتحه براي طلب شفا حالل است يا  س:
ه وسلم يا يكي از سلف صالح اين كار را انجام داده حرام؟ و آيا پيامبر صلي اهللا عليه وآل

 است؟ 
فلق و ناس) و فاتحه و ديگر سوره هاي ( خواندن سوره اخالص و معوذتين ج:

قرآني بر مريض از دعاهاي جايز است كه پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم آن را انجام 
 كرده است. را تأييد  ها آنداده و صحابه اش وقتي اين كار را كرده اند 

ند كه پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم در كن ميبخاري و مسلم از عائشه روايت 
سوره اخالص و معوذتين) را بر خود ( مرضي كه به وفات ايشان انجاميد معوذات

ويد: وقتي پيامبر بيماري اش شدت گرفت و نمي توانست اين گ مياند. عائشه خو مي
اندم و ايشان را دم مي كردم و دست ايشان را بر خو ميا ر ها آنمن ، سوره ها را بخواند
يد: از امام زهري پرسيدم پيامبر چگونه دم مي كرد؟ او گو ميمعمر » بدنش مي كشاندم

بر دستهاي خودش دم مي كرد و سپس دستهايش  گفت: پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم
 )1764F1(»را بر چهره اش مي ماليد

د كه افرادي از اصحاب پيامبر كن ميي اهللا عنه روايت بخاري از ابي سعيد خدري رض
اصحاب را  ها آن، صلي اهللا عليه وآله وسلم بر قبيله اي از قبيله هاي عرب وارد شدند

به اصحاب گفتند: آيا  ها آن، در همين اثنا ماري سردار قبيله را گزيد، پذيرائي نكردند
و تا وقتي كه ، ما را مهماني نكرديدگفتند: شما ، شما دارو يا دعا خواني همراه داريد

تعدادي گوسفند را به  ها آنآنگاه ، انيمخو ميبراي ما مزدي مقرر نكنيد برايتان دعا ن
آنگاه يكي از اصحاب سوره فاتحه را خواند و همراه ، مقرر كردند ها آنعنوان مزد براي 

دان را آوردند و به گوسفن ها آن، يافت د و او بهبودكر ميبا آب دهانش بر آن بيمار دم 
يم تا وقتي كه از پيامبر صلي كن مياصحاب گفتند از آن استفاده ن، اصحاب تحويل دادند

 از ايشان، وقتي كه نزد پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم آمدند، اهللا عليه وآله وسلم بپرسيم

                                                            
 )2192) مسلم  (2276) و أطرافه في  (5735البخاري  ( -1
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اكَ « پيامبر خنديد و فرمود:، سؤال كردند رَ ا أَدْ و أهنا وَ مَ ذُ يَةٌ خُ قْ مٍ رُ هْ بُوا يلِ بِسَ ِ ارضْ ا وَ  )1765F1(»هَ

گوسفندان را برداريد و سهميه اي از آن به من ، چطور دانستي كه سوره فاتحه دعا است«
 . »هم بدهيد

در حديث اول ذكر شده كه پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم در بيماري اش بر خود 
مبر صلي اهللا عليه و در حديث دوم ثابت است كه پيا، اندخو ميبرخي از سوره ها را 

 وآله وسلم عمل صحابه را تأييد كرد.
 وصلي اهللا علي نبينا محمد و اله و صحبه و سلم. 

   )53، 52( ) ص27( مجلة البحوث اإلسالمية/العدد -اللجنة الدائمة

 ] دم كردن در آب جايز است52[

آيا جايز است كه بر آب دعا خوانده شود و سپس مريض به طلب شفا از آن  س:
 د متبرك شده بنوشد؟آور ميآب كه با آب دهان دم كنند و اذكاري كه به زبان 

بلكه علما آن را مستحب دانسته اند. در ، اين كار اشكالي ندارد و جايز است ج:

أَ « بخاري از ابي قتاده روايت است كه پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم فرمود: ا رَ إِذَ فَ

هُ  هُ رَ كْ يْئًا يَ مْ شَ كُ دُ ا فَ  أَحَ هَ ِّ نْ رشَ ذْ مِ وّ تَعَ يَ اتٍ وَ رَّ ظ ثَالَثَ مَ تَيْقِ سْ نيَ يَ ثْ حِ يَنْفِ لْ هُ  ها نأفَ ُّ  )1766F2(»الَ تَرضُ

د سه بار فوت كند و از شرّ شو ميكسي از شما خواب ناپسندي ديد وقتي بيدار  هرگاه«
 ». به او ضرري نخواهد رساند، آن خواب به خدا پناه ببرد

روايت است كه پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم وقتي به از عائشه رضي اهللا عنها 
اند و دست هايش را فوت مي خو ميرختخوابش مي رفت قل هو اهللا احد و معوذتين را 

كرد و سپس دستهايش را به صورتش و تا جايي كه دستهايش به بدنش مي رسيد مي 
 » ماليد

                                                            
 ).2201)، مسلم  (5736البخاري  ( -1

 )2261) مسلم  (5747البخاري  ( -2
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ه مار يا عقرب او را حديث ابي سعيد كه سوره فاتحه را دعا خواند و بر فردي ك
 دم كرد. ، گزيده بود

د كه پيامبرصلي اهللا عليه وآله وسلم هنگام دم كردن كن ميبخاري از عائشه روايت 

مِ اهللاِ«فت: گ مي نَا، بِسْ بِّ نِ رَ نَا بِإِذْ يمُ قِ ى سَ فَ شْ نَا يُ ضِ ةِ بَعْ يقَ نَا بِرِ ضِ ةُ أَرْ بَ رْ اين ، به نام اهللا« )1767F1(»تُ

باعث بهبودي ، ن يكي از ماست كه با اجازهء پروردگارمانخاك زمين ما و آب دها
 »ودش ميبيماران 

د كه هنگام دم كردن اضافه كردن مقداري از شو مييد: از اين ثابت گو ميامام نووي 
جمهور ، آب دهان و فوت كردن مستحب است. علما بر جايز بودن آن اجماع دارند

 ه اند آن را مستحب دانسته اند. بود ها آنصحابه و تابعين و كساني كه بعد از 
يد: پژوهشهاي طبي نشان داده است كه آب دهان در تعديل گو ميبيضاوي عالمه 

و خاك وطن در حفظ طبيعت و دفع ضرر تأثير دارد... تا ، مزاج و طبيعت تأثير دارد
يد: دم كردن و دعا خواندن آثار عجيب و شگفت انگيزي دارند كه عقل به گو مياينكه 
 و ژرفاي آن نمي رسد. ماهيت

درباره حكمت دم كردن و اسرار آن سخني طوالني » زاد المعاد«امام ابن قيم در كتاب 
يد: كوتاه سخن اينكه دم و نَفَس دعا خوان با نفس هاي گو ميايراد كرده كه در آخرش 

د. هر چقدر كه كيفيت نَفَس دعا بر ميد و اثر آن را از بين كن ميپليد و خبيث مقابله 
د. كمك گرفتن دعا خوان از نفسش هنگام شو ميخوان قويتر باشد دعا كاملتر انجام 

در ، دباش ميخواندن دعا مانند كمك گرفتن آن نَفَس هاي موجودات پليد از نيش خود 
دم كردن راز ديگري نهفته است و آن اينكه دم كردن از چيزهايي است كه هم ارواح 

از اين رو ساحران مانند مؤمنان چيزهايي ، يرندگ ميو هم ارواح خبيث از آن كمك  پاك
 ند. كن ميانند و دم خو ميرا 

در روايتي از احمد آمده است: كه ايشان در مورد كسي كه قرآن را در ظرفي مي 
يد: گاهي گو ميصالح ، گفت: اشكالي ندارد، و سپس مريض آب آن را مي نوشد، نويسد

                                                            
 )5017البخاري  ( -1
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اند و به من گفت: از آن خو ميت و بر آن دعا شدا ميآنگاه پدرم آب بر ، مشد ميمريض 
 بنوش و صورت و دستهايت را بشوي. 

در آنچه گفتيم ان شاءاهللا براي رفع اشكالي كه برايتان در مورد خواندن قرآن و دم 
 كردن در ظرف آب و نوشاندن آن به بيمار پيش آمده كافي است. وصلي اهللا علي محمد.

 المتعلقة الفتاوي-الشيخ محمد بن إبراهيم
 )159، 1/158( وفتاوي المرأة المسلمة، )391( بالطب ص

 ] حكم دعا خواندن برآب و روغن و مرهم و امثال آن53[

انند و بر آب يا روغن يا مرهم و كرم خو ميبعضي از كساني كه دعاهاي شرعي  س:
مي نويسند ند يا بعضي از اذكار را با زعفران بر اوراق كن ميانند و دم خو ميدعا و قرآن 

و اين را ، دكن ميارند و مريض آن را مي نوشد و يا با آن غسل گذ ميو اوراق را در آب 
 حكم اين كار چيست؟ ، ندنام ميعزائم 

كٌ « د:فرماي ميپيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم  ج: ْ ةَ رشِ لَ التِّوَ ئِمَ وَ التَّامَ قَى وَ  )1768F1(»إِنَّ الرُّ

شيخ » د شرك استشو ميبت زن و شوهر انجام عمل دم و تعويذ و آنچه براي مح«
به دليل ، يد: دم كردن همين عزائم هستندگو ميمحمد بن عبد الوهاب در كتاب التوحيد 

د؛ زيرا پيامبر صلي باش ميآنچه كه در سنت آمده دعاهايي كه شرك آميز نيست مستثني 
داده است كه  اهللا عليه وآله وسلم براي دفع چشم زخم و گزيدگي دم كردن را اجازه

 براي اين امور دعا خوانده شود. 

مْ « رمايد:ف ميثابت است كه پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم  اكُ قَ َّ رُ يلَ وا عَ ضُ رِ الَ ، اعْ

قَى أْسَ بِالرُّ كاً ، بَ ْ نْ رشِ ْ تَكُ ا ملَ سپس ، انيد بر من عرضه كنيدخو ميدعاهايي را كه « )1769F2(»مَ

 »د اشكالي نداردفرمود: دعاهايي كه شرك آميز نباش

                                                            
 اين فصل ذكر شد. 38تخريج حديث در فتواي  -1

 ) و هذا لفظه.3886) ابو داود  (2200(مسلم   -2
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لْ « د:فرماي ميپيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم   عَ يَفْ لْ اهُ فَ عَ أَخَ نْفَ مْ أَنْ يَ نْكُ تَطَاعَ مِ نْ اسْ  )1770F1(»مَ

 ». هر كسي از شما كه مي تواند به برادرش فايده برساند اين كار را انجام بدهد«
دعاهاي شرعي بعضي  ثابت است كه پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم با آيات قرآن و

از اصحابش را دم كرده است. وقتي كه شخصي يهودي پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم 
و پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم بر خودش ، جبرئيل بر پيامبر دعا خواند، را سحر كرد

اند و در دستهايش فوت مي كرد؛ آيةالكرسي و معوذتين و سوره اخالص خو ميهم دعا 
از سر و سينه اش شروع ، سپس تا جايي كه مي توانست بر بدنش مي ماليد، اندوخ ميرا 

 مي كرد و قسمت جلوي بدنش را مي ماليد. 
از سلف و بزرگان امت ثابت است كه در آب و امثال آن دعا خوانده و دم كرده اند و 

د؛ بر يماين عمل بيماري را كاهش داده يا از بين ، سپس آن را خورده يا غسل كرده اند

﴿ د:فرماي ميچنان كه خداوند ، چون كالم خدا شفا است        

    ﴾ :راهنمايي و بهبودي  ي آيهبگو: قرآن براي مومنان م« ]۴۴[فصلت

 .»است
همچنين خواندن قرآن و دعا بر روغن غذا و ماليدن آن روغن به بدن و يا شستن 

.. خواندن و دم كردن با اين شيوه با دعاهاي جايزي است كه از كالم .، بدن با آن آب
 د.باش ميخدا و پيامبر 

همچنين اگر قرآن و دعا در اوراقي نوشته شود و سپس شسته شود و آب آن خورده 
چون گفته پيامبر صلي اهللا عليه ، خواه با زعفران نوشته شود يا با قلم، شود اشكالي ندارد

قَى«ود: وآله وسلم كه فرم أْسَ بِالرُّ كاً ، الَ بَ ْ نْ رشِ ْ تَكُ ا ملَ  »مَ

 د. واهللا اعلم.شو ميآن را شامل » دعا) اگر شرك آميز نباشد اشكالي ندارد( رقيه«
 فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين

                                                            
 )2199مسلم  ( -1
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البته دم كردن بر ، ] نوشيدن آب با خواندن آيات قرآن روي آن دم شده جايز است54[
 روي بيمار بهتر است

آيا جايز است كه آيات قرآني بر تخته چوبي نوشته شود و سپس اين نوشته ها  :1س
 با آب شسته شود و آب آن براي معالجه به مريض نوشانيده شود؟

يند: نوشتن آيات قرآني بر چيز پاكي و اينكه اين نوشته ها گو ميبعضي از علما  :1ج
دارد؛ چون اين عمل اشكالي ن، شسته شود و مريض براي طلب شفا آن آب را بنوشد

مانند: خواندن آيات و دم كردن است. چنان كه علما در كتاب ها و فتواهاي خود نوشته 
و  )1772F2(»زاد المعاد«و عالمه ابن قيم در ، )1771F1(»الفتاوي«مانند شيخ االسالم ابن تيميه در ، اند

ه . اما بهتر آن است كه آيات به صورت مستقيم بر مريض خواندبسياري ديگر از علما
به اين صورت كه قرآن خوانده شود و بر مريض يا محل درد فوت شود. اين ، شود

 روش بهتر و كاملتر است. 
، اما گرفتن مزد در برابر نوشتن دعاهاي قرآني به صورت مذكور نيز اشكالي ندارد

چون گرفتن مزد در برابر خواندن آيات و دم كردن جايز است؛ زيرا پيامبر صلي اهللا عليه 
وسلم صحابه اي را كه در برابر خواندن آيات و دم كردن مزد گرفته بودند تأييد وآله 

كرد...چنانكه در حديث صحيح در داستان كسي كه دچار مار گزيدگي شده بود آمده 
(است

1773F

3( . 
 )2/145( المنتقي -الشيخ الفوزان

و براي او بعضي از آيات قرآني ، اگر فردي كه مريض است طلب تعويذ نمود-2س
آيا اين ، دعا خوان به او گفت: تعويذ را در آب بگذار و سپس آب را بنوش، شته شودنو

 عمل جايز است؟

                                                            
 )19/64،65»  (مجموع الفتاوي«مراجعه كن:  -1
 )4/170،171»  (زاد المعاد«مراجعه كن:  -2
 )2201) مسلم  (5749البخاري  ( -3
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پيشتر فتواي پژوهش هاي علمي در پاسخ به سؤالي شبيه اين ذكر گرديد: -2ج
نوشتن آيات قرآني در ظرفي يا روي كاغذي و شستن و نوشيدن آن جايز است؛ چون 

   ﴿ د:فرماي ميخداوند              ﴾ :۸۲[اإلسراء[  

ولي ، بهبودي و رحمت مومنان است ي يهارستيم كه مف ميو ما آياتي از قرآن را فرو «
 »ايدافز ميبر ستمگران جز زيان ن

سنن از حاكم در مستدرك و ابن ماجه در ، پس قرآن شفاي شفاي دلها و بدن هاست
 ابن مسعود رضي اهللا عنه روايت نموده اند كه پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم فرمود:

» : نِ يْ اءَ فَ مْ بِالشِّ يْكُ لَ ـعَ لِ الْ سَ ـوَ  عَ آنِ الْ رْ ، از دو چيز كه مايه شفا هستند: عسل و قرآن« )1774F1(»قُ

 » استفاده كنيد
ي اهللا عليه وآله وسلم د كه پيامبر صلكن ميابن ماجه از علي رضي اهللا عنه وايت 

اءِ « فرمود: وَ ُ الدَّ ريْ ـخَ آنُ الْ رْ  »بهترين دوا قرآن است« )1775F2(»قُ

د كه گفت: وقتي زايمان براي كن ميابن السني از ابن عباس رضي اهللا عنهما روايت 

﴿ :سظرف پاكيزه اي بردار و بر آن بنوي، زني مشكل گرديد         

 ﴾  :و ]۳۵[األحقاف ﴿           ﴾ :و ]۴۶[النازعات ﴿ 

               ﴾ :١١١[يوسف[  

سپس نوشته هاي قرآني در آب شسته شود و زن از آن بنوشد و مقداري از آب را بر 
 شكم و صورتش پاشيده شود.

يد: عبداهللا بن احمد به ما گو ميمي نويسد: خالل  183ص3قيم در زاد المعاد ج ابن
در جامي سفيد يا ، شد ميگفت: پدرم را مي ديديم كه هرگاه زايمان براي كسي دشوار 

چيزي پاك حديثي را كه ابن عباس روايت نموده مي نوشت: ال إله إال اهللا الحليم 

                                                            
 )، و صححه و وافقه الذهبي.7435،8225،  (4/200،403)، والحاكم في المستدرك 3452ابن ماجه  ( -1

 )3501،3533ابن ماجه  ( -2
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﴿، الحمد هللا رب العالمين، سبحان اهللا رب العرش العظيم، الكريم         

                 ﴾ :۳۵[األحقاف[ ﴿        

           ﴾ :۴۶[النازعات[ 

مروذي به ما خبر داد كه مردي نزد ابو عبداهللا آمد و گفت: اي يد: ابوبكر گو ميخالل 
ابو عبداهللا آيا براي زني كه دو روز است كه درد زايمان بر او فشار آورده دعايي مي 

و او را ديدم كه ، نويسي؟ ابو عبداهللا گفت: بگو جامي بزرگ و مقداري زعفران بياورند
 .)1776F1(تبراي افراد زيادي به همين صورت دعا مي نوش

، يد: گروهي از سلف بر اين باورند كه آيات را در ظرفي نوشتهگو ميامام ابن قيم نيز 
(سپس مقداري آب در ظرف قرار دهند و بيمار آب را بنوشد

1777F

2( . 
آنگاه شسته شود ، يد: اشكال ندارد كه آيات قرآن بر چيزي نوشته شودگو ميمجاهد 

 ي قالبه روايت است. پايان سخن ابن قيم.مانند همين مورد از اب، و مريض آن را بنوشد
 و صلي اهللا و سلم علي نبينا محمد و آله و صحبه.

 ) 52، 51( ص، )27( مجلة البحوث اإلسالمية/العدد -اللجنة الدائمة
بعضي از مردم آياتي از قرآن را روي ورق با زعفران مي نويسند و مريض -3س

اين آيات با ، دكن ميو يا با آن غسل ارد و سپس آن را مي نوشد گذ ميورق را در آب 
ند و سپس با آن بر كن ميو گاهي افرادي آن را بر چيزي حك ، ندشو ميدست نوشته 

همه اينها از مداد زعفراني ، ندكن ميبعضي آن را چاپ ، ورق و كاغذ مهر مي زنند
 از اين شيوه ها كدام يك بهتر است؟، ندكن مياستفاده 

عنها روايت است كه گفت: در هفتاد و سه جا از قرآن از ابن عباس رضي اهللا -3ج
هر كسي آن را با زعفران بنويسد و با آب زمزم يا آب باران ، آمده است» ال اله اال اهللا«

د. شو ميبشويد و بخورد از بيماري شفا مي يابد و اگر جادو شده باشد جادويش باز 

                                                            
 )، بتحقيق: شعيب و عبدالقادر األرناووط.4/357»  (زاد المعاد« -1

 )4/170مرجع سابق  ( -2



   

 2279 باب هژدهم: فتاواي طب
 

ويد: گ ميآمده شمارش كرد. راوي ابن عباس جاهائي را كه ال اله اال اهللا در قرآن  سپس
ما اين كار را مي كرديم و ال اله اال اهللا را بر اوراق با خط ريز و زعفران درخشنده مي 

و سپس ورقه را ، ردخو ميمريض سه بار آن نوشته را مي شست و آب آن را ، نوشتيم
 رفت.گ مياشت و دودش را گذ ميآن را روي اخگر  شد ميجمع مي كرد و وقتي خشك 

شيخ عبدالرحمان بن فريان ، همچنين بسياري از علما مانند شيخ عبدالعزيز بن مرشد
تمام اين مشايخ بر اين كار اعتراض نمي كردند. ، و شيخ احمد بن منصور را دريافته ايم

از اين رو در استفاده از آن مانعي نمي بينيم و اميد است فرد شفا يابد. البته بهتر آن است 
كاغذ نوشته شود و با خط خوب و نزديك به هم و هر دو طرف كاغذ را كه با قلم روي 

 بنويسد تا آيات زيادي جا شود. واهللا اعلم. 
 ه 29/1/1425في: ، من قوله و إمالئه و عليها توقيعه -الشيخ ابن جبرين

 ] عالج وسواس 55[

م. بر ميدختري بيست ساله و بحمداهللا مؤمن هستم... از مشكل وسوسه رنج  س:
زديك است از اين بيماري رواني ديوانه شوم. بيماري اي كه سه يا چهار سال است از ن

اهم بدانم آيا خداوند خو ميسازم  برطرفهنوز نتوانسته ام آن را از خود ، مبر ميآن رنج 
د؟ كسي كه نمي تواند وسواس را كن ميمسلط  ها آنبراي آزمايش بندگانش شيطان را بر 

 ند؟از خود دور كند چكار ك
 انساندر حقيقت وسوسه بيماري خطرناكي است و از توطئه هاي شيطان براي  ج: 
را گمراه كند و  ها آنرا در تنگنا قرار دهد و  ها انساناهد با وسوسه خو ميشيطان ، است

از طاعت الهي باز دارد. از اين رو خداوند به پيامبرش صلي اهللا عليه وآله وسلم دستور 
وسوسه به خدا پناه ببرد و در اين مورد سوره كاملي نازل كرده داده است كه از اين 

﴿ است:                        

                     ﴾] سورة

 :الناس]
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وسوسه ، د و در مورد مؤمنان وسوسه اش شديد استكن ميرا وسوسه  انسانشيطان 
 د: شو ميبا دو چيز عالج 

مؤمن نبايد به اين وسوسه توجه كند؛ بلكه قاطعانه آن را از خود دفع كند؛ چون  -1
 وسوسه از شيطان است و به او ضرر نمي رساند. 

از اين رو خداوند ، دشو ميشيطان از او دور ، ودبه ذكر خداوند متعال مشغول ش -2

﴿ يد:گو ميدر مورد شيطان       ﴾  از ذكر  انسانيعني وقتي كه

وقتي كه ، دكن ميو او را وسوسه  آيد ميد شيطان به سراغش شو ميپروردگارش غافل 
ه سؤال كننده و د. نصحت من بشو ميپروردگارش را ياد كند شيطان از او دور  انسان

 امثالش اين است كه اين دو كار را انجام دهد. 
به وسوسه توجه نكند و تحت تأثير آن قرار نگيرد آنگاه وسوسه به اذن خدا دور -1

مسلط  انساند و شيطان به شو ميبه آن توجه كند بيشتر  انسانخواهد شد؛ چون وقتي 
 ردد. گ مي

و از شيطان به خدا پناه ببرد. ، ل شودبه كثرت به ذكر خدا و تالوت قرآن مشغو-2
با اين كارها به اذن ، سوره فلق و ناس) را بخواند و تكرار كند( و معوذتين آية الكرسي

 خدا وسوسه اش دور خواهد شد. 
 )3/33( فتاوي نورعلي الدرب-الشيخ الفوزان

 ] عالج افسردگي رواني56[

دين هستم. حدود يك و نيم مسلمان و پايبند به دستورات ، دختري بيست ساله س:
زايمانم ، سال است كه ازدواج كرده ام حدود شش ماه است كه صاحب فرزندي شده ام

قبالً چنين ، يك هفته بعد از زايمان دچار افسردگي شديدي شدم، بحمداهللا طبيعي بود
به دنبال اين افسردگي هيچ چيزي برايم اهميت نداشت؛ ، حالتي برايم پيش نيامده بود

به متخصص بيماريهاي رواني مراجعه كردم و تحت درمان قرار گرفتم؛ اما ، وزادمحتي ن
از طوالني بودن دوره درمان خسته شده ام. اميدوارم ، به حالت قبل از زايمان باز نگشتم
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براي درمان اين افسردگي مرا به عالجي شرعي يا عالجي بهتر از درمان پزشكي 
 باز گردم و به فرزند و شوهر و خانه ام برسم.  راهنمايي كنيد تا به حالت عادي خود

هُ « يد:گو ميدر مورد حديثي كه  بَ لَ ِ مَ ملَِا رشُ مزَ اءُ زَ آب زمزم براي هر منظوري « )1778F1(»مَ

لطفاً اين حديث را توضيح دهيد؟ آيا » دشو ميمراد شخص برآورده ، كه نوشيده شود
براي مشكالت جسمي نوشيدن آب زمزم براي مشكل رواني ام مفيد است يا فقط 

 د؟ و اگر زمزم برايم مفيد است رسيدن آن به من چگونه ممكن است؟باش مي
كارت را به او بسپار و از ، به او گمان نيك داشته باش، به خداوند اعتماد كن ج:

خداوند هيچ دردي نيافريده؛ مگر اينكه ، رحمت و لطف و احسان خداوند نا اميد نباش
شما بايد از اسباب استفاده كني پس همچنان مراجعه به ، ده استبراي آن درماني قرار دا

سوره اخالص و فلق و ناس هر يك را سه بار بخوان و ، پزشكان متخصص را ادامه بده
هر بار دستهايت را فوت كن و دستهايت را به صورت و بدنت بمال اين كار را شب و 

زها و شب ها سوره فاتحه را همچنين رو، روز تكرار كن. موقع خواب آن را انجام بده
 اهي بخوابي آيه كرسي را بخوان.خو ميبر خود بخوان و وقتي 

هَ إِالَّ «اين دعا را كه ويژه رفع مشكالت است بخوان:  ـ اللَّـهُ الَ إِلَ ظِيمُ الْ ـعَ لِيمُ الْ هَ ، حَ الَ إِلَ

بُّ  اللَّـهُ إِالَّ  ـرَ شِ الْ رْ ـعَ ظِيمِ الْ هَ إِالَّ ، عَ اتِ وَ  هُ اللَّـالَ إِلَ وَ امَ بُّ السَّ ـرَ بُّ الْ ضِ رَ ـأَرْ شِ الْ رْ عَ

ـ يمِ الْ رِ  همچنين اين دعا كه از رسول اهللا ثابت است آن را بخوان و خود را دم كن: »كَ

بِ اللَّـهُ « هِ بَّ النَّاسِ أَذْ ـمَّ رَ اىفِ ، بَاسَ الْ أَنْتَ الشَّ هِ وَ فِ كَ ، اشْ اؤُ فَ اءَ إِالَّ شِ فَ غَ ، الَ شِ اءً الَ يُ فَ ادِرُ شِ

امً  قَ از جمله: ، بخوان، اذكار و دعاهاي ديگر را كه در كتاب هاي حديث آمده اند »سَ

 از امام نووي.» األذكار«و كتاب » رياض الصالحين«كتاب 

                                                            
)، و 2/289)، والـدار قطنـي  (  14137،23723)، و ابـن أبـي شـيبة  (   3062)، و ابن ماجـه  ( 3/357احمد  ( -1

. و هو حـديث حسـن لشـواهده؛ انظـر:     )1/473)، والحاكم  (849،3815،9027»  (األوسط«الطبراني في 
)، و 1221»  (أسني المطالـب «)، و 3/209»  (مصباح الزجاجة«)، و 893-891للدمياطي  (» المتجر الرابح«
 ).2168(  2/229» كشف الخفاء«
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اما آنچه در مورد آب زمزم ذكر كرده اي كه پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم فرموده  

ه«است:  بَ لَ ِ مَ ملَِا رشُ مزَ اءُ زَ زمزم براي هر آن چيزي است كه براي آن منظور  آب« »مَ

امام احمد و ابن ماجه اين حديث را از جابر و او از پيامبر صلي اهللا عليه » نوشيده شود
 وآله وسلم روايت كرده. اين حديث حسن است. مفهوم اين حديث عام و كلي است.

وسلم در مورد  حديثي است كه پيامبر صلي اهللا عليه وآله، صحيح تر از اين روايت 

؛ وَ  ها آن« د:فرماي ميآب زمزم  ةٌ كَ بَارَ مٍ  ها آنمُ قْ اءُ سُ فَ شِ مٍ وَ امُ طُعْ زمزم با بركت « )1779F1(»طَعَ

 » است؛ غذاست و شفاي بيماري است
اهي هر كسي از شهر شما كه به حج مي رود او را سفارش كن خو مياگر آب زمزم 

 حمد و آله و صحبه و سلم. تا برايت زمزم بياورد. و صلي اهللا علي نبينا م
 من كتاب فتاوي العالج بالقرآن  -الشيخ ابن باز

  )27، 25( الرقي و ما يتعلق بهاص –و السنة 

 ] عالج بيماريهاي رواني با خواندن دعا 57[

اگر مسلماني به بيماريهاي رواني گرفتار شود چكار كند؟ عالج شريعت در اين  س:
 مورد چيست؟

 ند.كن ميماريها را فقط با دارو مداوا البته پزشكان اين بي
به سبب ناراحتي از مسائل گذشته يا داشتن دغدغه براي آينده  انسانبدون شك  ج: 

زيان بيماريهاي رواني براي بدن از بيماريهاي جسمي ، دشو ميبه بيماريهاي رواني مبتال 
ن دعا و دم مدواي اين بيماريها با امور شرعي يعني با خواند، و ظاهري بيشتر است

 كردن موفقيت آميزتر است. 
از موارد عالج اين بيماري دعايي است كه در حديث صحيح از ابن مسعود رضي اهللا 

اند؛ خو ميد و اين دعا را شو ميعنه روايت است كه هيچ مؤمني به غم و اندوهي مبتال ن

                                                            
 )457»  (مسند أبي داود الطيالسي«؛ و هي في »و شفاء سقم«) بدون عبارة: 2473مسلم  ( -1
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(مي سازد. برطرفغم و اندوه و مشكل او را  تعالىمگر آن كه اهللا 
1780F

كَ ـهُ اللَّ « )1 بْدُ مَّ إِينِّ عَ

تِكَ  ابْنُ أَمَ كَ وَ بْدِ ابْنُ عَ كَ ، وَ يَتِي بِيَدِ كَ ، نَاصِ اؤُ َّ قَضَ لٌ يفِ دْ كَ عَ مُ كْ َّ حُ اضٍ يفِ مٍ ، مَ لِّ اسْ أَلُكَ بِكُ أَسْ

تَهُ يفِ كِتَابِكَ أَ  لْ زَ نْ كَ أَوْ أَ لْقِ نْ خَ ا مِ دً تَهُ أَحَ لَّمْ كَ أَوْ عَ سَ يْتَ بِهِ نَفْ مَّ وَ لَكَ سَ لْمِ هُ تَ بِهِ يفِ عِ تَأْثَرْ وْ اسْ

ـ لَ الْ عَ ْ : أَنْ جتَ كَ نْدَ يْبِ عِ ـغَ يالْ ِّ ابَ مهَ هَ ذَ ينِ وَ زْ ءَ حُ الَ جِ ي وَ رِ دْ نُورَ صَ بِي وَ لْ بِيعَ قَ آنَ رَ رْ  »قُ

هَ إِالَّ أَنْتَ «همچنين خواندن اين دعا ، خواندن اين دعا معالجه اي شرعي است الَ إِلَ

نْتُ  انَكَ إِينِّ كُ بْحَ نْ الظَّاملِِنيَ  سُ براي اطالع بيشتر به آنچه علما در مورد اذكار نوشته  )1781F2(»مِ

از شيخ » الكلم الطيب«از عالمه ابن قيم و » الوابل الصيب«اند مراجعه كنيد به كتاب 
 از عالمه ابن قيم.» زاد المعاد«و كتاب ، از امام نووي» األذكار«و كتاب، اإلسالم ابن تيميه

اكنون ، دشو ميمعتقد بودن به دواهاي شرعي هم ضعيف ، يف باشدهرگاه ايمان ضع 
وقتي ايمان ، ندكن ميمردم بر داروهاي حسي و ظاهري بيشتر از اسباب شرعي اعتماد 

قوي بود دواهاي شرعي كامالً مؤثر بودند؛ بلكه تأثير آن بيشتر از تأثير دواهاي حسي 
نزد  ها آناو را در جنگي فرستاد و  له وسلمصلي اهللا عليه وآبود. داستان مردي كه پيامبر 

خواست خدا شد كه سردار ، را ميهماني نكردند ها آناما آن قوم ، قومي از عرب آمدند
دعا  ها آنبه يكديگر گفتند: نزد اين گروه برويد شايد پيش  ها آن، قبيله را ماري بگزد

انيم؛ مگر آنكه اين خو ميا نگفتند: ما بر رئيس قبيله شما دع ها آنصحابه به ، خواني باشد
گفتند: اشكالي ندارد آنگاه يكي از صحابه سوره فاتحه را بر ، مقدار گوسفند به ما بدهيد

و او چنان خوب شد و از جايش بلند شد. گويا كه ، كسي كه مار او را گزيده بود خواند
اثر كرد چون از  سوره فاتحه بر آن مرد، قبالً او را با ريسمان بسته بودند و اكنون باز شد

                                                            
»  الكبيـر «)، والطبرانـي فـي   972)، وابـن حبـان  (  944)، والبزار  (5297و أبويعلي  ()، 1/391،452أحمد  ( -1

و رجال أحمد و أبي يعلـي رجـال الصـحيح غيـر أبـي      ): «10/136»  (المجمع الزوائد«). قال في 10352(
 ».سلمة الجهني، و قد وثقه ابن حبان

ــد  ( -2 ــذي  (1/170أحم ــويعلي  (3505)، و الترم ــزار  ()، وال722)، و أب ــاكم 1163،1186ب  1/505)، والح
)1862،1863 ــر:   3444،4121(  2/382،583) و ــذهبي. و انظ ــه ال ــححه و وافق ــد «) و ص ــع الزوائ » مجم

10/159. 
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پيامبر صلي ، وقتي كه اصحاب بر گشتند، رفت كه آكنده از ايمان بودگ ميقلبي سرچشمه 

اكَ « اهللا عليه وآله وسلم به آن صحابي فرمود: رَ ا أَدْ مَ يَةٌ  هناأوَ قْ از كجا دانستي كه « )1782F1(»رُ

 »سوره فاتحه دعا است.
بر امور ظاهري اعتماد در زمان ما دين و ايمان مردم ضعيف شده است و مردم  
اما در مقابل اينها گروهي از شيادان و شعبده بازان به ميدان آمده اند كه عقل ، ندكن مي

ند اينها كن ميند. مردم هم گمان كن ميمردم را به بازي گرفته اند و اموالشان را چپاول 
 ها آنيقت انند؛ اما در حقخو ميافراد نيك و صالحي هستند كه براي شفاي بيماريها دعا 

ند. مردم يا جانب افراط را كن ميپول و مال مردم را چپاول ، كساني هستند كه با زرنگي
و بعضي با شيادي و فريب عقل ، يند: خواندن دعا هيچ تأثيري نداردگو ميگرفته اند و 

ند تا براي كن مييرند و خود را به دروغ افرادي نيك و صالح معرفي گ ميمردم را به بازي 
 بعضي از مردم هم راه ميانه را در پيش گرفته اند. ، قعيتي به دست آورندخود مو

 فتاوي العالج بالقرآن-الشيخ ابن عثيمين
 )24، 22( ص، الرقي و ما يتعلق بها-والسنة

 ] معالجه بيماريهاي جسمي با قرآن 58[

آنگونه كه بيماريهاي ، دشو ميآيا بيماري هايي مانند سرطان با قرآن معالجه  س:
 د؟ آيا در اين مورد دليلي هست؟شو ميروحي مانند چشم زخم و غيره با آن عالج 

داليل زيادي در اين مورد ، دده ميقرآن و دعا از هر بيماري به حكم خدا شفا  ج:

﴿ د:فرماي مياز آن جمله اينكه خداوند ، هست          ﴾

  ]۴۴[فصلت: 
 .»راهنمايي و شفاست ي آيهآن براي مومنان مبگو: قر«

﴿ د:فرماي ميو                 ﴾ :۸۲[اإلسراء[  

 »، بهبودي و رحمت مومنان است ي آيهرستيم كه مف ميو ما آياتي از قرآن را فرو «
                                                            

 )؛ من حديث أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه.2201)، و مسلم  (2276،5007،5736،5749البخاري  ( -1
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قل ( تي كه ناراحتي داشت به هنگام خواب سورهپيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم وق
اند و در دستهايش فوت خو ميسوره فلق و ناس) را سه بار ( هو اهللا احد) و معوذتين

و هر بار آن را به بدنش مي ماليد دست كشيدن را از سر و صورت سينه شروع ، مي كرد
(مي كرد

1783F

1( . 
 )8/364( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعه -الشيخ ابن باز

 ] حكم دعا خواندن بر افراد زيادي با بلندگو59[

، انندخو ميند بر افراد زيادي با بلندگو دعا كن ميبعضي از كساني كه دعا خواني  س:
 حكم اين نوع دعا خواندن چيست؟ حكم استفاده از بلندگو چيست؟

گفته اند كه اين كار تجربه شده و مفيد واقع شده است و  ها آنبعضي از دعا خو ج:
چون كسي كه بيهوش است وقتي كه آيات و دعاها بر ، بسياري از بيماران شفا يافته اند
قرآن همان ، دشو ميجدا  انسانارد و جن از بدن گذ ميجني كه در بدن او هست تأثير 

ارد؛ حتي اگر خواننده بر مريض گذ ميطور كه خدا فرموده شفا است و بر شنونده تأثير 
، دشو ميوش شرعي اين است كه دعا خوان به مريض نزديك دم نكند. خواندن دعا با ر

با آيات قرآن ( د و اندكي از آب دهانش را كهكن مياند و بر او فوت خو ميآيات را بر او 
دعا خوان آيات و دعاها را به گوش ، متبرك شده است) با دستش بر بدن بيمار بكشد

و ، جدا دعا خوانده شود بهتر است بيمار مي رساند تا بيمار متأثر شود پس اگر بر هر نفر
بايد دانست كه تأثير آن از قرائت فردي كمتر است. ، اگر مشكل باشد با بلندگو بخواند

 واهللا اعلم. 
 فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين

 ] حكم دست كشيدن بر محل درد به هنگام خواندن آيات قرآن 60[

اهللا عليه وآله وسلم ثابت فردي هست كه با دعاهاي شرعي كه از پيامبر صلي  س:
الوابل الصيب) ابن ( ابن تيميه و» صحيح الكلم الطيب«هستند و با دعاهايي كه در كتاب 

                                                            
 )2192) و مسلم  (5735البخاري  ( -1
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بعضي از مردم كه بيماريهاي جسمي مانند سرطان ، اندخو ميبر مردم دعا ، قيم آمده اند
يامبر صلي اهللا قرآن و دعاهايي را كه از پ ها آناو بر ، آيند ميو غده و غيره دارند نزد او 

اند بر خو ميكه از شرك خالي هستند ، عليه وآله وسلم ثابت و بعضي از دعاهاي مجرّب
چون پيامبر چنين مي كرد ، د و دستش را بر محل درد مي مالدكن ميدست راستش فوت 

بِ «فت: گ ميو  هِ ـأَذْ اىفِ ، بَاسَ الْ أَنْتَ الشَّ هِ وَ فِ كَ ، اشْ اؤُ فَ اءَ إِالَّ شِ فَ امً شِ ، الَ شِ قَ ادِرُ سَ غَ اءً الَ يُ  )1784F1(»فَ

عثمان بن عاص رضي اهللا عنه به پيامبر گفت: از وقتي كه مسلمان شده در بدن خود 

ىلَ «پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم به او گفت: ، دكن ميدردي را احساس  كَ عَ دَ عْ يَ ضَ

كَ  دِ سَ نْ جَ َ مِ أَ َملَّ ي تَ ذِ مِ اهللاِ ، الَّ : بِسْ قُلْ تِهِ  -ثَالَثاً  -وَ رَ دْ قُ وذُ بِاهللاِ وَ : أَعُ اتٍ رَّ بْعَ مَ قُلْ سَ ِّ ، وَ نْ رشَ مِ

اذرُ  أُحً دُ وَ ا أَجِ   )1785F2(»مَ

وذُ بِاهللاِ دست خود را در جاي درد بگذار و سه بار بسم اهللا بگو و هفت بار بگو: « أَعُ

تِهِ  رَ دْ قُ اذرُ ، وَ أُحً دُ وَ ا أَجِ ِّ مَ نْ رشَ   »مِ

ر محل درد دستش را بگذارد جايز است؟ آيا از اينكه بنابراين آيا اين دعا خوان اگر ب
د شو ميچنين فهميده ، پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم به صحابي گفت: دستت را بگذار

كه گذاشتن دست از اسباب شفا است؟ با توجه به اينكه اين تجربه شده و خداوند 
 بسياري از مردان و زنان را شفا داده است. 

چون قرآن شفا است همان طور كه ، صورت مذكور اشكالي ندارد خواندن دعا به ج:

 ﴿ د:فرماي ميخداوند         ﴾ :۴۴[فصلت[  

ولي ، بهبودي و رحمت مومنان است ي آيهرستيم كه مف ميو ما آياتي از قرآن را فرو «
 »ايدافز ميبر ستمگران جز زيان ن

                                                            
 )2191) و مسلم  (5675ري  (البخا -1
 )2202مسلم  ( -2
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دست بر محل درد و دست كشيدن بر آن بعد از دم كردن اشكالي  همچنين گذاشتن
همان طور كه خواندن و سپس فوت كردن بر همه بدن و يا محل درد جايز است؛ ، ندارد

 به دليل احاديث مذكور. 
 فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين

 ] آيا زن محل درد را براي دعا خوان و دم كننده برهنه كند؟ 61[

ند كه براي آن بر مينيد بسياري از مردم از بيماريهايي رنج دا ميه همان طور ك س:
از اين رو به بعضي از علماي نيك و از اهل تقوا مراجعه ، عالجي طبي نمي يابند

بعضي از اين بيماران زن هستند و محل دردشان سر يا ، دعا بخوانند ها آنند تا بر كن مي
ر ضرورت باشد برهنه كردن اين جاها جايز آيا اگ، سينه يا دست ها يا پاهايشان است

 است؟ حدود برهنه كردن به هنگام خواندن چقدر است؟ 
ي پرهيزگار انسانيعني دعا خوان ، اگر همان طور باشد كه شما در سؤال گفته اي ج:

و بگويد محل درد بايد برهنه ، و صالح باشد و در دين و اخالقش مورد اعتماد باشد
برهنه كردن آن اشكالي ندارد؛ اما اين كار بايد در حضور ، ن دم كنمشود تا مستقيماً بر آ

چون تنها بودن با زن ، محرم باشد به گونه اي كه دعا خوان و زنِ بيمار تنها نباشند
 نامحرم جايز نيست. 

 فتوا با امضاي شيخ ابن عثيمين

 ] حكم بستن چشمها هنگام دعا خواندن بر زن62[

اهل تقوا و درستكاري است و از نظر دين و اخالق مردي را مي شناسيم كه  س:
او مردم را با دعاهاي ثابت از قرآن و سنت ، حافظ قرآن است، فردي مورد اعتماد است

ند و بعضي از اين زنها كه جن زده كن ميزنهاي بيمار به او مراجعه ، دكن ميمعالجه 
قبل ، از اين رو شيخ، ندكن ميهستند هنگام خواندن دعا بر آنان بدون اراده خود را برهنه 
وچون درد در بدن بيمار از ، از خواندن دعا چشمهايش را مي بندد تا بدن زن را نبيند

او موضع درد را با خواندن دعا و آيات و اوراد ، دشو ميجايي به جايي ديگر منتقل 
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ه د در حالي كه محرم زن وجود دارد... نظر شما در مورد حكم شريعت درباركن ميدنبال 
 چنين كاري چيست؟

ي زن مراجعه كنند يا يكي از ها آنبهتر است كه در چنين مواقعي زنها به دعا خو ج:
اگر زن دعا خواني در ، محارمش كه فردي صالح و متقي است به عالجش بپردازد

مردي كه چشمهايش را مي بندد به عالج او ، دسترس نباشد و يا محرمي موجود نباشد
در غير اينصورت دعا خوان با خواندنِ ، م در كار نباشد جايز استبپردازد و فتنه اي ه

 دعا روي آب يا روغن اكتفا كند و بيمار از آن آب يا روغن بخورد. 
 فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين

 ] دم كردن همزمان بر دو زن و بيشتر در حكم خلوت نيست63[

دعا بخواند؛ و در  ها آناگر جمعي از زنان در مكاني حاضر باشند و كسي بر  س:
محرم آن زن هم حاضر باشد آيا اين كار ، صورت غلبه بيهوشي و بيماري بر يكي از آنان

 در حكم خلوت با آنان است؟ 
در صورتي كه جمعي از زنان در مكاني باشند و مردي در آنجا حاضر شود تا بر  ج:

مردي نامحرم با زني  هرگاهدر حكم خلوت نيست؛ زيرا ، آنان آيات و دعا را قرائت كند
نامحرم در يك مكان تنها باشند اين در حكم خلوتي است كه شريعت از آن نهي 

أَةٍ «د: فرماي ميفرموده. رسول اهللا صلي اهللا عليه وآله وسلم  رَ لٌ بِامْ جُ نَّ رَ لُوَ ْ انَ  أَالَ الَ خيَ إِالَّ كَ

يْطَانُ  امَ الشَّ الِثَهُ شيطان  ها آنمگر اينكه سومين  د؛كن ميهيچ مردي با زني خلوت ن« )1786F1(»ثَ

 »است

                                                            
، و ابـن  »حسـن صـحيح غريـب   «)، و قـال: 2165)، والترمذي  (1/18،26جزء من حديث أخرجه: أحمد  ( -1

)، 1659،2929،7249»  (األوسط«)، و 245»  (الصغير«)، والطبراني في 4576،5586،6728،7254حبان  (
لأللبـاني بـرقم    » صحيح الجامع«وافقه الذهبي. و هو في ) و صححه و 387،390، (1/114،115و الحاكم 

)2546( 
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ي نيك و اهل تقوا براي معالجه بيماريِ خانمي كه جادو شده يا انسانبنابراين اگر 
در حضور جمعي از زنان حاضر ، چشم زخم خورده و يا دچار جن زدگي شده است

شود و بيمار را دم كند و آيات قرآن را بر او تالوت كند اين عمل در حكم خلوت 
يرد. اما بهتر آن است مردي كه گ ميزيرا اين كار در حضور افراد زيادي صورت نيست؛ 

و در صورت نياز بدون ، د اين كار را از پشت پرده انجام دهدكن ميآيات را تالوت 
حائل به زن دست نزند اگر احتمال بيهوشيِ بيمار مي رود يكي از محارم زن آنجا حاضر 

 تا بدنش را بپوشاند. واهللا اعلم شود و در اين صورت به زن كمك كند 
 فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين 

] حكم استفاده جنب و حائض و زني كه نفاس دارد از آبي كه بر آن دعا خوانده شده 64[
 است

حكم نوشيدن يا حمام كردن با آبي كه بر آن دعا خوانده شده چيست؟ حكم  س:
ني كه در زمان نفاس است يا بر دعا خواندن بر زني كه در دوران قاعدگي است يا ز

 فردي كه جنب است چيست؟
فرد جنب بايد قبل از استفاده از آبي كه بر آن دعا خوانده شده غسل كند تا بيشتر  ج:

خواه قصد خوردن آبي را داشته كه بر آن دعا خوانده شده خواه بخواهد با ، مؤثر باشد
دوران قاعدگي آبي را كه بر آن آن غسل كند. حائض و زني كه نفاس دارد مي تواند در 

 دعا خوانده شده از آن استفاده كند. 
 194ص، الكنز الثمين –شيخ ابن جبرين 

 ] بازكردن مطب هاي مخصوص دعا خواني65[

 نظريه شما در مورد باز كردن مطب هاي مخصوص دعا خواني چيست؟  س:

ريق راه به روي مسيري است براي فتنه و فساد و از اين ط، اين كار جايز نيست ج:
يي را براي ها آند. شيوه سلف صالح اينگونه نبود كه خانه ها يا دكشو ميحيله گران باز 

فساد وارد آن ، دكن ميدعا خواني باز كنند. باز گذاشتن و توسعه اين امور شرّ به پا 
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و افراد ناوارد و نا آگاه به اين كار مي پردازند؛ چون بسياري از مردم حريص ، دشو مي
اهند ديگران را به سوي خود جلب نمايند؛ حتي اگر با انجام كار حرام خو ميو ، ستنده

نيك و صالحي هم اين كار را  انساناگر ، و نبايد گفت: اين فرد صالحي است، باشد
باز هم جايز نيست؛ زيرا دادن چنين فرصتهايي و باز كردن چنين دروازه اي ، انجام دهد

 جايز نيست. 
 )2/148( المنتقي -الشيخ الفوزان

 ] دعا خواندن بر ظرفهاي آب66[

يكبار بر چند ظرف و ، ندكن ميبعضي از كساني كه به طريق شرعي دعا خواني  س:
انند و اين را به خو ميو بعضي بر تانكر آب منزل دعا ، انندخو ميگالن آب يا روغن دعا 

ايز است؟ در صورت ند آيا اين جكن ميند و استفاده از آن را سفارش ده ميبيماران 
 چقدر مؤثر است؟ ، جواز

مگر آنكه مقدار آبي كه ، و اين دعا خواني فايده اي ندارد، اين كار درستي نيست ج:
اندك باشد. مانند يك يا دو ظرف؛ كه روي آن آيه را بخواند و سپس ، ودش ميبر آن دم 

خواندن بر چند  و سپس بر ظرف ديگري دعا بخواند و دم كند. اما دعا، در آن فوت كند
دعا خواندن بر تانكر به طريق اولي مفيد نخواهد ، م مفيد باشدكن ميفكر ن، گالن يا ظرف

 ند هدفشان به دست آوردن پول است. كن مياغلب كساني كه چنين ، بود
 فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين

 ] حكم زدن و اذيت كردن بيمار هنگام دعا خواندن67[

د مي تواند مريض را بزند و كن ميرا با خواندن قرآن معالجه آيا كسي كه بيماران  س:
 اذيت كند و با جن حرف بزند؟

مانند شيخ اإلسالم ابن تيميه ، بعضي از علماي گذشته اين كار را انجام داده اند ج:
د و مي زد تا دا مياو با جن حرف مي زد و آن را تحت فشار قرار ، تعالىرحمه اهللا 



   

 2291 باب هژدهم: فتاواي طب
 

(رون مي آمداينكه از بدن فرد بي
1787F

. اما زياده روي در اين زمينه و آنچه از بعضي دعا )1
 مي شنويم درست نيست. ها آنخو

 )69( ص، الرقي و ما يتعلق بها -فتاوي العالج و السنة-الشيخ ابن باز

 ] بر حذر داشتن از خواندن دعاهايي كه مخالف شريعت هستند 68[

 مام مسلمانان از ساكنان منطقهاز طرف عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز خطاب به ت
 الفرع) و ديگر ساكنان نواحي مدينه منوره(

 اهللا و بر كاته اما بعد: رحمهسالم عليكم و 
به من اطالع رسيده كه در منطقه شما دعايي براي عقرب و ديگر حشرات 

از اين رو الزم ، د كه اين دعا مشتمل بر انواعي از الفاظ شرك استشو ميانده خو ميس
ته شما را تذكر دهم و از اين كار بر حذر دارم. متن دعاي مذكور كه به دست ما دانس

التي حتكم ، و باآليات املرسالت، بالسبع السموات، بسم اهللا يا قراءة اهللارسيده چنين است: 

، باسم الرفاعي، نادِ األفاعي، و يا كاظم سم األفاعي، يا سليامن الرفاعي، و ال حيكم عليها

صغريها و ، و أمحرها و أبيضها، و أصفرها و أسودها، طويلها و أبرتها، رهاأنثاها و ذك

استعنت عليها باهللا و آيات اهللا و تسعة و ، و من رش ساري الليل و مايش النهار، أكربها

 و من جاء بعدها من ذريتها.، و فاطمة بنت النبي، تسعني نبياً 

هاي زيادي دارد كه از  و صورت، اين قسمتي از اين دعا است كه به من رسيده

و مانند يا ، بالسبع السمواتشرك خالي نيست. در اين دعا انواع شرك وجود دارد مانند: 

مانند استعنت عليها باهللا ، ناد األفاعي باسم الرفاعي، يا كاظم سم األفاعي، سليامن الرفاعي

 من ذريتها.و فاطمة بنت النبي و من جاء بعدها ، و آيات اهللا و تسعة و تسعني نبياً 

و كسي جز خدا نبايد صدا ، يد: كه عبادت فقط حق خداوند استگو ميقرآن كريم 

﴿ د:فرماي ميچنان كه ، زده شود و از كسي جز اهللا كمك خواسته نشود     

                                                            
 )4/68،69ابن قيم  (» زاد المعاد«مراجعه كن:  -1
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      ﴾ :را مي پرستيم و تنها از تو ياري مي تنها تو « ]۵[الفاحتة

  »طلبيم

﴿ د:فرماي ميتعالي اهللا               ﴾ :۱۸[اجلن[ 

 ») كسي را با خدا پرستش نكنيدها آندر ( و، مسجدها مختص پرستش خداست«

وَ «د: فرماي ميپيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم  اءُ هُ عَ ـالدُّ ةُ الْ بَادَ  » دعا عبادت است« )1788F1(»عِ

ا سَ « د:فرماي ميبر صلي اهللا عليه وآله وسلم پيام ـإِذَ اسْ الْ نْتَ  اللَّـهَ  الْـتَ فَ تَعَ ا اسْ إِذَ وَ

تَعِنْ بِ  اسْ هرگاه چيزي خواستي از خدا بخواه و هرگاه كمك خواستي از خدا « )1789F2(»اللَّـهِ فَ

 » كمك بخواه
 آيات و احاديث در اين مورد زيادند.

و ستاره ها و  ها آناز جمادات مانند آسم علما اجماع كرده اند كه كمك گرفتن
درختان و بت ها جايز نيست. بلكه اين كار شرك است. همان طور كه علما اجماع كرده 

خواه آن مرده ها ، جايز نيست ها آناند كه به فرياد خواندن مرده ها و كمك خواستن 
 پيامبر باشند يا ولي و يا افرادي ديگر.

هُ إِال  نسانألن اال« رمايد:ف ميلم رسول اهللا صلي اهللا عليه وس لُ مَ نْهُ عَ طَعَ عَ اتَ انْقَ ا مَ إِذَ

ةٍ  يَ ارِ ةٍ جَ قَ دَ نْ صَ : إِال مِ نْ ثَالثٍ عُ بِهِ ، مِ نْتَفَ لْمٍ يُ هُ ، أَوْ عِ و لَ عُ دْ الِحٍ يَ دٍ صَ لَ   )1790F3(»أَوْ وَ

                                                            
» حسن صـحيح «)، و قال: 2969،3247،3372)، والترمذي  (1479)، و ابوداود  (4/267،721،276احمد  ( -1

  1/491)، والحاكم 890»  (صحيحه« )، و ابن حبان في3828)، وابن ماجه  (11464»  (الكبري«و النسائي 
 ) و صححه ووافقه الذهبي.1802(

ــد  ( -2 ــذي  (1/293،303،307احمـ ــي 2516)، والترمـ ــي فـ ــط«)، و الطبرانـ ــر«)، و 5417»  (األوسـ »  الكبيـ
حســـن «). و قـــال الترمـــذي: 6303،6304(  3/541،542)، والحـــاكم 11243،11416،11560،12988(

 ».صحيح

 )1631مسلم  ( -3
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يا عملي ، د جز از سه چيز: صدقه جاريهشو ميبميرد عمل او قطع  انسانوقتي كه «
 » يا فرزند صالحي كه براي او دعا كند، دشو مياز آن فايده برده كه 

اين دعايي كه به آن اشاره شد در آن از آسمان و از مرده ها كمك خواسته شده و از 
كه همه اينها شرك است. پس همه مسلمين بايد از ، آقاي رفاعي كمك خواسته شده

 و به دعا هاي شرعي مانند آية خواندن اين دعا و ديگر دعاهاي شرك آميز پرهيز كنند
ه هو قُلْ( و سوره، الكرسي ) النَّاسِ بِرَب أَعوذُ قُلْ( ) وفَلَقِالْـ بِرَب أَعوذُ قُلْ( ) وأَحد اللـَّ

 و ديگر آيات قرآني اكتفا نمايند.
همچنين به تعويذات و دعاهاي شرعي مانند پناه بردن به كلمات كامل خداوند از شر 

مِ «يد پايبند باشد گو ميريده و آنچه مسلمان در صبح و شام آنچه آف ُّ  اللَّـهِ بِسْ ي الَ يَرضُ ذِ الَّ

ءٌ يفِ  ْ هِ يشَ مِ عَ اسْ ـمَ يعُ الْ مِ وَ السَّ هُ ءِ وَ امَ الَ يفِ السَّ ضِ وَ ـأَرْ ءٌ الْ ْ هُ يشَ َّ ْ يَرضُ لِيمُ ملَ (سه بار »عَ
1791F

1(  

بِ ال«د: شو ميدعايي كه بر مريض و مار گزيده خوانده  هِ بَّ النَّاسِ أَذْ ـلهم رَ ، بَاسَ الْ

اىفِ  فِ أَنْتَ الشَّ اشْ كَ ، وَ اؤُ فَ اءَ إِالَّ شِ فَ امً ، الَ شِ قَ ادِرُ سَ غَ اءً الَ يُ فَ   )1792F2(»شِ

ذِيكَ « ؤْ ءٍ يُ ىْ لِّ شَ نْ كُ قِيكَ مِ مِ اهللاِ أَرْ يكَ ، بِسْ فِ شْ دٍ اهللاِ يَ اسِ ٍ أَوْ حَ نيْ لِّ نَفْسٍ أَوْ عَ ِّ كُ نْ رشَ ، مِ

مِ  قِيكَ بِسْ  .سه بار )1793F3(»اهللاِ أَرْ

 .)1794F4(دباش ميهمچنين خواندن فاتحه بر مريض و مار گزيده از بزرگترين اسباب شفا 
 ) 215-1/213( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة -الشيخ ابن باز

  دشو مي] حكم دعايي كه براي عقرب زدگي خوانده 69[

                                                            
، والنسـائي  »حسن غريب صـحيح «)، و قال: 3388)، والترمذي  (5088)، و ابوداود  (1/62،66،72مد  (اح -1

)، 1895(  1/514)، و الحـاكم  852،862)، و ابن حبان  (3869)، وابن ماجه  (9843،9844في الكبري  (
 و صححه و وافقه الذهبي.

 )5411البخاري في  ( -2
 )2186مسلم في  ( -3
 )2201) و مسلم  (5749البخاري  ( -4
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شده و درست در تجربه هم ، يند: ضد عقرب استگو ميدعاهايي هست كه  س:

اللهم إن هذه عزيمة العقرب والداب مرت عيل اليهود و متن دعا اين است: ، آمده است

، ماذا) بكاك يا رسول اهللا؟ قال: دابة من دواب أهل النار ذنيبه كاملنشار( النصاري قال: وش

ال: شهق اهللا ثالث شهقات ق، نزل جربائيل عيل سمها، نزل جربيل عيل دمها، نحريه كالدينار

 حكم خواندن اين دعا چيست؟أسكني يف عزة اهللا و كتبك يف لوح حمفوظ.. 

بلكه صحيح همان است كه با قرآن و ، خواندن دعاي مذكور صحيح نيست ج:
دعاهاي ثابت در احاديث و روايات صحيح آمده همان طور كه ابو سعيد خدري رضي 

1795Fد با سوره فاتحه دعا خوانداهللا عنه بر كافري كه دچار عقرب زدگي يا مار گزيدگي بو

1 .
بلكه بايد آن را ترك كرد و ديگران را ، جايز نيست، به كار بردن دعاي مذكور در سؤال
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.، از آن بر حذر داشت. و باهللا التوفيق

 )7919( فتوي رقم-اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و اإلفتاء

 ويذ با آيات قرآني] حكم تع70[

نظر شما در مورد تعويذ با آيات قرآني چيست؟ يعني آيا جايز است مسلمان  س:
 آيات قرآني را نوشته و در پوشي قرار دهد و با خود حمل نمايد؟

يا آويزان كردن تمام قرآن بر بازو و امثال ، نوشتن آيات قرآن و آويزان كردن آن ج:
از مسائلي است كه سلف و علماي گذشته در مورد  آن براي مصون ماندن از ضرر و بال

آن اختالف كرده اند: بعضي آن را ممنوع دانسته اند و آن را از زمره تعاويذي كه از آن 

إِنَّ «نهي شده قرار داده اند؛ چون عموم گفته پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم كه فرمود: 

كٌ  ْ ةَ رشِ لَ التِّوَ ئِمَ وَ التَّامَ قَى وَ و آنچه افراد بر خود آويزان  -شرك آميز–دعاهاي « )1796F2(»الرُّ

                                                            
 اين باب مراجعه شود. 57به فتواي  -1

» صــحيح الجــامع«). و صــححه األلبــاني فــي 3530)، و ابــن ماجــه  (3883)، و أبــوداود  (1/381احمــد  ( -2
 ).331» (لسلسلة الصحيحةا«)، و 1632(
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سحر و جادو و شرك ، دشو ميند و آنچه براي محبت بين زن و شوهر انجام كن مي
 روايت احمد و ابو داود. » است
علما گفته اند چيزي نيست كه تعويذ قرآني را از اين قاعده كلي مستثني كند. علما  

د تا راه براي شو ميان كردن آن بر بدن خود سبب گفته اند تعويذ كردن قرآن و آويز
نوشتن تعويذهايي كه از آيات قرآن نيستند باز شود. پس منع از آويزان كردن تعويذ 

 براي جلوگيري از گسترش اين امور است.
علما گفته اند: نوشتن تعويذ و آويزان كردن آن بر بدن منجر به توهين به قرآن  
تعويذ با شخص همراه است. ، دستشويي و همخوابي با زند چون به هنگام رفتن شو مي

و احمد بن حنبل در يك روايت است كه ، اين قول عبداهللا بن مسعود و شاگردانش
 بسياري از شاگردانش به آن فتوا داده اند و علماي متأخرين آن را پذيرفته اند.

اشد جايز قرار بعضي از علما آويختن تعويذي را كه از قرآن و نامها و صفات خدا ب 
مانند عبداهللا بن عمروبن عاص رضي اهللا عنه و ابو جعفر باقر و امام احمد در ، داده اند

 اين بزرگان حديث منع را بر تعاويذ شرك آميز حمل كرده اند. روايتي ديگر.
از نظر دليل قويتر است و عقيده را بيشتر ، اما قول اول يعني عدم جايز بودن 

اما اينكه روايت شد كه ابن عمرو ، دشو مييد بيشتر حمايت و توح، دكن ميحفاظت 
، رضي اهللا عنهما آيات قرآن را مي نوشت و آن را برگردن فرزندانش آويزان مي كرد

قصدش تعويذ نبوده است يا اينكه بخواهد ضرري را دفع كند يا فايده اي را بياورد. 
 كنند و ياد بگيرند. آيات قرآن را حفظ ، بلكه هدفش اين بوده كه با اين روش

 وصلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.
 )205-1/204( فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و اإلفتاء

 »بطاسة السم«] حكم 71[

ند؛ نام مي» طاسة السم«نزد بعضي از مردم كاسه هايي مسي هست كه آن را  س:
كاسه را پر از آب ، كاسه را داردپيش كسي مي رود كه اين ، يكي مريض شود هرگاه

به خصوص اگر بيماري ، با اين باور كه شفا مي يابد، د و از آن آب مي نوشدكن مي
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و االغ و مار و ، عكس عقرب و اسب و گربه و آهو، مربوط به معده باشد. در كاسه
همچنين نامها و كلماتي ، روباه و فيل و شيرو عكس مردان و.... حكاكي شده است

و غيره بر آن نوشته شده است... لطفاً در اين مورد مردم را راهنمايي » الشهيد«همچون
 كنيد

از جمله: ، كاسه اي كه در سؤال به آن اشاره شده در آن منكرات بزرگي هست ج:
نيم كاسه آهني يا طاليي يا نقره اي يا غيره دا ميو ما ن، عكس هايي كه در آن نقاشي شده

بلكه اينها فقط ادعاهايي است كه صاحب ، دده ميشفا بيماري هاي معده را چگونه 
در اين  ها آند يا ارتباطي با جن هاي فاسق و كافر دارد و از كن ميكاسه به دروغ ادعا 

يد نما ميد با آن مردم را معالجه كن ميو ادعا ، يردگ ميشعبده بازي بوسيله اين كار كمك 
 تا اينگونه پول مردم را بخورد و فريبشان دهد. 

اين كاسه را مصادره كنند و از بين ببرند و صاحب آن را ، الزم است كه مسؤلين امر
ادب نمايند تا دوباره چنين كاري نكند. اين كار وظيفه مسؤلين شهر از قبيل: فرماندار و 
قاضي و هيئت امر به معروف و نهي از منكر است. هر كسي كه از اين شعبده بازي خبر 

و سكوت درباره صاحب كاسه جايز ، اطالع مسؤلين برساند دارد بايد موضوع را به
نيست؛ چون عمل او منكر است و توجيه شرعي ندارد. شما برادر سؤال كننده و ديگران 
كه از اين موضوع آگاه هستيد براي از بين بردن آن با اطالع دادن به مسؤلين اقدام كنيد 

 كمك شما از بين برود. تا شهر شما از اين منكر رهايي يابد و اين فساد با
 )2/697( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة -الشيخ ابن باز

 »الزلزلة«] خرافه اي در مورد دم كردن با سوره 72[

شخصي به شدت بيمار شود  هرگاهمردم به او گفته اند: ، زني بيماري رواني دارد س:
خواست كه براي او بر  سوره زلزله را بخواند يا مي ميرد يا شفا مي يابد. آن زن كسي را

و فرد بيمار از آن آب نوشيد و بعد از مدتي حامله شد و از آبي كه بر ، آب دعا بخواند
بعد از آنكه فرزندش را از ، آن دعا خوانده شده بود نوشيد و كودك سالم به دنيا آمد

دوباره حامله شد در نه ماهگي مريضي اش بر گشت نمود و از آن آبي كه ، شير گرفت
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روي آن خوانده شده بود نوشيد در همان روز فرزند در حالي كه مرده بود به دنيا  دعا
دوباره مريض شد و دوباره از آن آب خورد و در ، و بعد از مدتي دوباره حامله شد، آمد

هشت ماهگي فرزند مرده به دنيا آمد. و بعد از مدتي دوباره حامله شد و در هفت 
 آب نوشيد در شب بعدي كودك زنده به دنيا آمد. ماهگي احساس مريضي كرد و از آن

، دكن مييند سوره زلزله بچه ها را از شكم مادر سقط گو ميمن از مردم شنيده ام كه  
ممكن است سياه دانه سبب سقط نوزاد ، و در آنچه بر آن دعا خوانده شده سياه دانه بود

بچه هايي كه سقط شده اند  شود بدون اينكه اين زن در اين مورد اطالعي داشته باشد آيا
 و مرده اند گناهي بر زن هست؟ 

و ، د يا مي كشدده مييند سوره زلزله يا مريض را شفا گو مياوالً: آنچه مردم  ج:
د همه اينها اصل و اساسي ندارد؛ بلكه از خرافات است و كن ميگفته اند بچه را سقط 

 ارزشي ندارد. 
زم نيست. چون بچه ها به سبب عمل او نمرده ثانياً: بر اين زن فديه و كفاره اي ال

 اند. 
 )2/924( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة -الشيخ ابن باز

 ] حكم نوشتن تعويذ براي حمايت مزرعه از پرندگان73[

تعويذي بنويسد كه  ها آنبعضي از صاحبان مزرعه نزد مردي مي روند تا براي  س:
يد... حكم اين كار نما ميهايشان را حفاظت  د و مزرعهكن ميپرندگان را از مزرعه دور 

 چيست؟ 
اين كار به لحاظ شرعي جايز نيست؛ چون اين ورقه نمي تواند پرندگان را از  ج:

نه از نظر حسي و نه از لحاظ شرعي. نوشتن روي ورقه اي نمي تواند ، مزرعه دور كند
آن را سبب ، نباشد مزرعه را حفاظت كند. بنابراين هر آنچه از نظر حسي و شرعي سبب

بايد با اين پرندگاني  ها آنقرار دادن حرام است. پس جايز نيست اين كار را انجام دهند. 
آسيب مي رسانند با وسايل و امكانات موجود و متعارف مبارزه  ها آنكه به محصوالت 

 كنند. 
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 )1/147( إعداد: أشرف بن عبد المقصود، من فتاواه، الشيخ ابن عثيمين

كٌ «ي حديث: ] معن74[ ْ لَةَ رشِ التِّوَ ئِمَ وَ التَّامَ ى وَ قَ  »إِنَّ الرُّ

كٌ «لطفاً معناي حديث  س: ْ
ةَ رشِ لَ التِّوَ ئِمَ وَ التَّامَ قَى وَ  را توضيح دهيد؟  )1797F1(»إِنَّ الرُّ

احمد و ابو داود آن را از ابن مسعود ، اين حديث از نظر سند بدون اشكال است ج:
معني آن نزد علما اين است دعايي كه با الفاظ و كلماتي رضي اهللا عنه روايت كرده اند. 

خواندن ، د و يا شامل نامهاي شياطين و امثال آن باشدشو ميباشد كه معناي آن فهميده ن
 چنين دعائي ممنوع و ناجايز است.

يعني اموري كه سبب ( ندنام مي )1798F2(»صرف و عطف«نوعي جادو است كه آن را » تولَه«
 ند) شو ميدشمني بين زن و شوهر ايجاد دوستي و يا 

ند تا از چشم زخم و جن كن ميتعويذ هايي است كه بر بچه ها آويزان » تميمه«
د. آنچه بر شو ميگاهي هم بر افراد بزرگ و بر شتر و امثال آن بسته ، محفوظ بمانند

حكم آن ، اين عمل شرك اصغر است، دشو ميگفته »اوتار«د به آن شو ميچهارپايان بسته 
 م تمائم است.حك

در حديث صحيح از پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم روايت است كه ايشان در يكي 

نْ « از جنگ هايش فرستاده اي را به لشكر فرستاد و گفت: ةٌ مِ دَ عِريٍ قِالَ بَةِ بَ قَ َّ يفِ رَ نيَ بْقَ الَ يَ

تْ  طِعَ ةٌ إِالَّ قُ دَ الَ قِالَ رٍ وَ تَ  » شد مگر آن را قطع كنيددر گردن هيچ شتري بندي نبا« )1799F3(»وَ

د آويزان كردن تعويذ هاي قرآني و غير كن مياين حديث از داليلي است كه داللت 
 قرآني همه حرامند. 

اما اگر دعائي معروف باشد و ، نامفهوم باشند حرامند ها آنهمچنين دعاهائي كه الفاظ 
ين دعا اشكالي خواندن ا، در آن كلمات شركي نباشد و امور مخالف شرع در آن نباشد

                                                            
 اين باب گذشت. 38تخريج حديث در فتواي  -1

 حران در باب اول عقيده بيان شد.معناي اين دو كلمه در فصل سحر و سا -2

 ).2115) مسلم  (3005البخاري  ( -3
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 ندارد؛ چون پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم خودش دعا خوانده و دم كرده و ديگران
و همسرش عائشه) بر پيامبر دعا خوانده اند. پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم ، جبرئيل(

كاً « فرموده: ْ
نْ رشِ ْ تَكُ ا ملَ قَى مَ أْسَ بِالرُّ رك آميز در آن دعائي كه الفاظ و كلمات ش« )1800F1(»الَ بَ

 »نباشد اشكالي ندارد
همچنين دعا خواندن بر آب و نوشاندن آن به مريض يا ريختن آن روي مريض  

در سنن ابي داود ، اشكالي ندارد؛ پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم اين كار را كرده است
س بن ثابت است كه پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم براي ثابت بن قي» كتاب الطب«در 

(شماس رضي اهللا عنه در آب دعا خواند و سپس آب را بر او ريخت
1801F

. بزرگان و سلف )2
 امت اين كار را مي كردند بنابراين اشكالي ندارد. 

 )162، 161( )ص4( مجلة البحوث اإلسالمية/العدد-الشيخ ابن باز

                                                            
 )، و اللفظ له.3886) ابوداود (2200مسلم  ( -1

ــو داود  ( -2 ــي 3885اب ــري«)، والنســائي ف ــي 10856،10879»  (الكب ــي ف )، و 9118»  (األوســط«)، والطبران
 ).6069»  (صحيحه«)، وابن حبان في 1323»  (الكبير«



 

 

 

 

 :فصل سوم
 سحر



 

 ] حقيقت چشم زخم و عالج آن75[

﴿ رمايد:ف ميخداوند متعال حقيقت چشم زخم چيست؟  س:      

  ﴾ :شرّ حسادت كننده آنگاه كه حسادت رم) از ب ميبه تو پناه ( و« ]۵[الفلق

 .»ورزد
آيا اين حديث صحيح است كه از پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم روايت شده كه 

مرده هايي كه در قبرها هستند به  [يك سوم »ثلث ما فی القبور من العني« رمايد:ف مي

 سبب چشم زدگي است؟] 
 در مورد حسادت كننده اي شك كند چه بگويد و چه بايد بكند؟  انساناگر 

آيا استفاده از آب وضوي چشم زننده براي كسي كه چشم خورده سبب بهبودي 
 ود؟ آن آب را بنو شد يا با آن غسل نمايد؟ ش مي

گرفته شده است و در اصل اين است وقتي كه فردي » عان يعينُ«از »عين« ي كلمه ج:
يرد و آنگاه گ ميكسي يا چيزي را چشم مي زند آن چيز مورد تعجب و تحسين او قرار 

د كه با نگاه كردن به فردي كه مورد آي ميكيفيت ناپاكي از وجود او پديد ، به دنبال آن
 ه مسموم خويش قرار دهد. اند او را مورد اصابت نگاتو مي، يردگ مياصابت چشم قرار 

فرمان داده است كه از شرّ حسادت  صلي اهللا عليه وآله وسلمخداوند به پيامبرش 

﴿ رمايد:ف ميچنان كه ، كننده به خدا پناه ببرد        ﴾ :۵[الفلق[ 

و از پس هر چشم زننده اي حسود است اما هر حسادت كننده اي چشم زننده نيست. 
آن جا كه حاسد عام تراز چشم زننده است پناه بردن از شرّ حاسد به خداوند همان پناه 

 اشد.ب ميبردن از شرّ چشم زننده 
تيري است كه از حاسد و چشم زننده به سوي حسادت شونده و چشم ، چشم زخم

ر و اگ، د و گاهي به خطا مي رودكن ميردد كه گاهي به او اصابت گ ميزده شده پرتاب 
و اگر شخص ، ذارندگ ميفرد چشم زده شده محافظي نداشته باشد اين تيرها در او تأثير 



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   2302 
  

محافظ داشته باشد اين تيرها راه نفوذي به او ندارند و در او تأثيري نخواهند گذاشت و 
(زادالمعاد با اندكي تصرف( ردند.گ ميگاهي به سوي خود چشم زننده بر 

1802F

1(( 
اشد كه ب ميدر احاديثي ثابت است كه بيانگر اين  ه وسلمصلي اهللا عليه وآل از پيامبر

رضي اهللا عنها روايت  از آن جمله در صحيحين از عائشه، ذاردگ ميچشم زخم تأثير 

ولَ «ويد: گ مياست كه  سُ ـهِ إنَّ رَ ىلَّ  اللَّ لَّمَ  اللَّـهُ صَ سَ يْهِ وَ لَ قِيَ  عَ ْ رتَ ا أَنْ تَسْ هَ رُ أْمُ انَ يَ نْ  كَ مِ

ـ ِ الْ نيْ  )1803F2(»عَ

د كه براي مصونيت از چشم زدگي دا ميبه او فرمان  صلي اهللا عليه وآله وسلم[پيامبر 
صلي اهللا عليه وآله احمد و ترمذي از ابن عباس و از پيامبر ، دعا و رقيه بخواند.] مسلم

ـ« د كه فرمود:كن ميروايت  وسلم ابَقَ الْ ءٌ سَ ْ انَ يشَ وْ كَ لَ ؛ وَ قٌّ ُ حَ نيْ ـعَ تْهُ الْ بَقَ رَ سَ دَ ـ قَ ُ الْ نيْ ا ، عَ إِذَ وَ

لُوا سِ اغْ تُمْ فَ لْ سِ تُغْ  »اسْ

و اگر چيزي بود كه از تقدير پيشي بگيرد چشم زخم از آن ، چشم زخم حق است«
براي شفاي كسي كه چشم زخم خورده) ( از شما خواسته شد هرگاهو ، رفتگ ميپيشي 

اين كار را  )دتا آب غسل شمار ا به منظور شفا و بهبودي بر روي خود بريز( غسل كنيد
  )1804F3(»انجام دهيد

ا « ند كه گفت:كن ميامام احمد و ترمذي از اسماء بنت عميس رضي اهللاُ عنها روايت  يَ

ولَ  سُ رٍ : اللَّـهِ رَ فَ عْ نِي جَ مْ  إِنَّ بَ يبُهُ ـتُصِ ابَقَ الْ ءٌ سَ ْ انَ يشَ لَوْ كَ مْ فَ الَ نَعَ ُمْ قَ قِي هلَ ْ رتَ أَسْ ُ فَ نيْ ـعَ رَ الْ دَ قَ

تْهُ  بَقَ ُ ـالْ سَ نيْ  )1805F4(»عَ

                                                            
 ). و كالهما البن القيم رحمةاهللا.131ص  (» النبوي» الطب«). و انظر و ايضاً : 4/167معاد)  ((زادال -1

 ).2195)، و مسلم  (5738البخاري  ( -2
 )2188مسلم  ( -3
 ».حسن صحيح«)، و قال الترمذي: 35109)، و ابن ماجه  (2059)، و الترمذي  (438/ 6أحمد  ( -4
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به فرزندان جعفر چشم زخم مي زنند آيا برايشان طلب رقيه و دعا  يا رسول اهللا«
رفت چشم زخم از آن پيشي و گ ميكنم؟ فرمود: بله؛ اگر چيزي بود كه از تقدير سبقت 

 »رفتگ ميسبقت 

رُ « د كه گفت:كن ميابوداود از عائشه رضي اهللاُ عنها روايت  مَ ؤْ انَ يُ ـكَ ائِنُ الْ مَّ  عَ أُ ثُ ضَّ يَتَوَ فَ

نْهُ  لُ مِ تَسِ غْ ـيَ عِنيُ الْ   )1806F1(.»مَ

د كه وضو بگيرد و آنگاه چشم خورده با آن آب ش ميبه چشم زننده فرمان داده «
 ». نمود ميغسل 

أَنَّ «روايت كرده اند كه:  نسائي و ابن حبان از سهل بن حنيف، مالك، امام احمد

ولَ  سُ ـهِ رَ ىلَّ  اللَّ لَ  اللَّـهُ صَ بِ عَ عْ انُوا بِشِ ا كَ تَّى إِذَ ةَ حَ كَّ وَ مَ هُ نَحْ عَ وا مَ ارُ سَ جَ وَ رَ لَّمَ خَ سَ ـيْهِ وَ ارِ الْ زَّ خَ

نْ  ـمِ نَ الْ سَ يَضَ حَ الً أَبْ جُ انَ رَ كَ ؛ وَ نَيْفٍ لُ بْنُ حُ هْ لَ سَ تَسَ ةِ اغْ فَ حْ ـجُ مِ وَ الْ سْ ـجِ لْدِ الْ نَظَرَ ، جِ يْهِ  فَ إِلَ

رُ بْنُ  امِ نِ عَ و بَ ةَ أَخُ بِيعَ أَيْتُ كَ رَ ا رَ : مَ الَ قَ لُ فَ تَسِ غْ وَ يَ هُ بٍ وَ عْ يِّ بْنِ كَ دِ َبَّأَةٍ؛ الْـي عَ لْدَ خمُ الَ جِ مِ وَ يَوْ

ولُ  سُ َ رَ أُيتِ لٌ فَ هْ بِطَ سَ لُ ىلَّ  اللَّـهِ فَ ولَ  اللَّـهُ صَ سُ ا رَ : يَ هُ يلَ لَ قِ لَّمَ فَ سَ يْهِ وَ لَ لٍ ، اللَّـهِ عَ هْ لْ لَكَ يفِ سَ هَ

فَ  اللَّـهِ وَ  رْ ا يَ وا: نَظَرَ مَ الُ ؟ قَ دٍ نْ أَحَ ونَ فِيهِ مِ مُ تَّهِ لْ تَ : هَ الَ . قَ يقُ فِ ا يُ مَ هُ وَ أْسَ رُ بْنُ  عُ رَ امِ يْهِ عَ ؛ إِلَ ةَ بِيعَ رَ

ولُ  سُ ا رَ عَ ـهِ فَدَ ىلَّ  اللَّ ؟! اللَّـهُ صَ اهُ مْ أَخَ كُ دُ تُلُ أَحَ قْ مَ يَ الَ : عَ الَ قَ يْهِ وَ لَ يَّظَ عَ تَغَ ا فَ رً امِ لَّمَ عَ سَ يْهِ وَ لَ  عَ

هُ  لْ لَ تَسِ : اغْ هُ الَ لَ مَّ قَ . ثُ تَ كْ رَّ بُكَ بَ جِ عْ ا يُ أَيْتَ مَ ا رَ الَّ إِذَ بَتَيْهِ ، هَ كْ رُ يْهِ وَ قَ فَ رْ مِ هِ وَ يْ دَ يَ هُ وَ هَ جْ لَ وَ سَ غَ فَ

حٍ  دَ هِ يفِ قَ ارِ ةَ إِزَ لَ اخِ دَ يْهِ وَ لَ جْ افَ رِ أَطْرَ لِكَ ، وَ بَّ ذَ ـثُمَّ صُ لٌ عَ الْ جُ بُّهُ رَ يْهِ يَصُ لَ ءُ عَ هِ امَ رِ ظَهْ هِ وَ أْسِ ىلَ رَ

ئُ  فِ كْ هِ يُ فِ لْ نْ خَ ـمِ أْسٌ الْ يْسَ بِهِ بَ عَ النَّاسِ لَ لٌ مَ هْ احَ سَ رَ لِكَ فَ لَ بِهِ ذَ عَ فَ ؛ فَ هُ اءَ رَ حَ وَ دَ  )1807F2(»قَ

                                                            
 »صحيح اإلسناد): «3286»  (صحيح أبو داود «اني في ). قال األلب3880أبو داود  ( -1
، 7617»  (الكبــري«)، و النســائي فــي  486/ 3)، و أحمــد  (1679، 1678(  939، 938/ 2» موطــأ مالــك« -2

»  الكبيــر«)،و الطبرانــي فــي 6106»  (صــحيحه«)، وابــن حبــان فــي 3509)، و ابــن ماجــه (10036 ،7619
و رجال أحمـد رجـال   ) : «5/107»  (مجمع الزوائد«عضهم. قال في ). باختالف في ألفاظ ب5582-5573(

 ).2828»  (صحيح ابن ماجه«و صححه األلباني؛ كما في ». الصحيح
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همراه او به سوي مكه  ها آنحركت كرد و  صلي اهللا عليه وآله وسلمپيامبرخدا «

آن جا سهل بن حنيف غسل ، رسيدند رهسپار شدند تا اينكه به وادي خزّار در جحفه
عامربن ربيعه برادر بني ، او مردي سفيد پوست و داراي بدن و پوستي زيبا بود، كرد

آنگاه ، عدي بن كعب به او نگاه كرد و گفت: تا به امروز بدني به اين زيبائي نديده ام
آوردند و به  صلي اهللا عليه وآله وسلمسهل بيهوش شد و به زمين افتادف او را نزد پيامبر

گفته شد: اي رسول خدا سهل بيهوش است و سرش را  صلي اهللا عليه وآله وسلمايشان
يد كه او را كن ميد. فرمود: آيا در مورد او كسي را متهم آي ميد و به هوش نكن ميبلند ن

صلي اهللا چشم زده باشد؟ گفتند: عامربن ربيعه به او نگاه كرده است؛ آنگاه پيامبر خدا 
عامر را فرا خواند و بر او خشمگين شد و گفت: چرا يكي از شما  له وسلمعليه وآ

، برادرش را مي كشد؟ چرا وقتي چيزي را ديدي كه تعجب و تحسين تو را بر انگيخت
، اعضاي بدن خود را شستشو بده( در حق او دعاي بركت نكردي. سپس به او گفت:
و قدمها و عورتش را شست و آ ب آنگاه او چهره و دستهايش را به آرنج ها و زانوها 

بر سر و پشت او ريخت ، آن را در ظرفي قرار داد و سپس اين آب را از پشت سر سهل
آنگاه سهل خوب شد و همراه مردم به راه ، دكر ميو ظرف را پشت سر او باال و پايين 

 ».افتاد و هيچ مشكلي نداشت و كامالً بهبودي يافته بود
چشم ، بر احاديث مذكور و غيره و با توجه به واقعيت امر از اين رو بيشتر علما بنا

 نند.دا ميزخم را مؤثر 

يك « )1808F1(»ثلث ما يف القبور من العني«اما حديثي كه شما در سؤال ذكر نموديد كه  

اما صاحب ، نيمدا ميصحت آن را ن »سوم مرده هاي قبرها به سبب چشم زدگي مرده اند
و او از پيامبر  از جابر » حسن«با سند » سند بزارم«نيل األوطار بيان كرده است كه 

ن أُمتي «روايت كرده است كه فرمود:  صلي اهللا عليه وآله وسلم وتُ مِ مُ ن يَ بعد أكثرُ مَ

                                                            
نصـف مـا يحفـر    «) بلفـظ:  399( 155/ 24» المعجـم الكبيـر  «لم أجده بهذا اللفظ ؛ و أخرجه الطبراني فـي   -1

 و هو كذّاب  ،وة، و في سنده: علي بن عر»ألمتي من القبور من العين 
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هِ باألَنْفُسِ  رِ دَ بيشتر كساني از امت من كه مي ميرند بعد از «.يعني بالعين. )1809F1(»قضاءِ اهللا وقَ

 »شم زخم استچ ها آنتقدير و قضاي الهي سبب مرگ 
مسلمان بايدخودش را از شرّ شياطين انسي و جنّي با نيروي ايمان به اهللا تعالي و 

و دعاهايي كه پيامبر در آن به خدا پناه برده است و به ، اعتماد و توكل و پناه بردن به او
قل أعوذ برب الناس...) و اخالص ( قل أَعوذ برب الفلق...) و( كثرت خواندن سوره هاي

تِ اهللاِ«محافظت نمايد. و دعاهاي ذيل: ، حه و آيةالكرسيو فات لِامَ وذُ بِكَ ِّ  أَعُ نْ رشَ اتِ مِ التَّامَّ

لَقَ  ا خَ تِ «و ، »رمب ميبه كلمات كامل خداوند از شرّ آنچه آفريده پناه « )1810F2(»مَ لِامَ وذُ بِكَ أَعُ

اتِ  اللَّـهِ  زَ َ نْ مهَ مِ بَادِهِ وَ ِّ عِ رشَ بِهِ وَ ضَ نْ غَ ةِ مِ ونِ  التَّامَّ ُ ْرضُ أَنْ حيَ يَاطِنيِ وَ   )1811F3(»الشَّ

رم به كلمات كامل خداوند از خشم و عذاب او و از شرّ بندگانش و از ب ميپناه «
 ».وسوسه هاي شيطان و از اينكه حاضر شوند

﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي                        

   ﴾ :۱۲۹[التوبة[  

بر او توكل نموده ام و او ، هيچ معبود به حقي جز او نيست، كافي است مرا خداوند«
 . و ديگر دعاهاي شرعي؛»پروردگار عرشِ بزرگ است

معلوم گرديد كه  هرگاهمعناي سخن ابن قيم كه در آغاز پاسخ ذكر شد همين است. 
به چشم زننده دستور داده ، ا به فردي مشكوك بودفردي او را چشم زخم زده است ي

آب  به اين صورت كه ظرفي را بياورند و او با دستش از آن ظرف، ود كه غسل كندش مي
                                                            

  -كشف األستار-و البزار ،)2900»  (شرح مشكل األثار«و الطحاوي  في   ،)1760»  (مسنده«الطيالسي في  -1
) . قـال  747بـرقم » السلسلة الصـحيحة  «)، و هو في 214، 10/211»  (الفتح«). و حسنه الحافظ  في 3052(

ال الصحيح خال طالب بن حبيب بن عمرو، و هـو  رواه البزارو رجاله رج): «5/106»  (مجمع الزوائد« في 
 ».ثقة

 )2708،2709مسلم  ( -2
حسن «و قال:  ،)3528)، و الترمذي  (6/6)،  (57/ 4(  ،)181/ 2)، و أحمد  (1704( 950/ 2» موطأمالك« -3

 ).10601( 190/ 6» الكبري«، و النسائي في »غريب
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، چهره اش را در آن ظرف بشويد، سپس آب را در ظرف بريزد، بر دارد و مضمضه كند
به گونه سپس دست چپش را در ظرف داخل نمايد و بر زانوي راست خود آب بريزد 

اي كه آب در آن ظرف جمع شود سپس دست راست خود را در ظرف آب داخل كند 
و بر زانوي چپ خود آب بريزد و سپس عورتش را بشويد؛ آنگاه اين آب را از پشت 

 به حكم اهللا تعالي بهبودي مي يابد. ، سر بيمار يكباره بر سرش بريزند
 آله و صحبه و سلم. و صلي اهللا علي نبينا محمد و ، وباهللا التوفيق

 )271/ 1( اللجنة الدائمة

 شيخ ابن عثيمين)( ] حقيقت چشم زدگي و عالج آن76[

د؟ راه عالج آن چيست؟ آيا پرهيز و كن مياصابت  انسانآيا چشم زخم به  س:
    احتياط در برابر آن با توكل منافات دارد؟

د و از ديدگاه نظر ما در مورد چشم زخم اين است كه تأثير آن حقيقت دار ج:
 رمايد:ف ميثابت است. در موارد زيادي اين كار اتفاق افتاده است؛ اهللا تعالي  شريعت

﴿              ﴾ :غيره در تفسير ابن عباس و  :]۵۱[القلم

ا چشم خود مورد اصابت قرار اي پيامبر) ب( اين آيه گفته اند: كه نزديك بود كافران تو را
 دهند.

ـ«:ويد گ مي صلي اهللا عليه وآله وسلمپيامبر قٌّ الْ ُ حَ نيْ ابَقَ ، عَ ءٌ سَ ْ انَ يشَ وْ كَ لَ ـوَ رَ الْ دَ قَ

تْهُ  بَقَ ـسَ ُ الْ نيْ ا ، عَ إِذَ لُواوَ سِ اغْ تُمْ فَ لْ سِ تُغْ و اگر چيزي بود كه از ، چشم زخم حق است«؛ )1812F1(»اسْ

براي ( از شما خواسته شد هرگاهو ، رفتگ مياز آن پيشي تقدير پيشي بگيرد چشم زخم 
تا آب غسل شمار ا به منظور شفا و ( شفاي كسي كه چشم زخم خورده) غسل كنيد

  »داين كار را انجام دهي )بهبودي بر روي خود بريزد
ند كه عامربن ربيعه از كنار سهل بن حنيف در حالي كن ميروايت  نسائي و ابن ماجه

ْ أَرَ كَ «آنگاه گفت: ، ست گذشتش ميد را كه او بدن خو ـملَ بِثَ أَنْ الْ امَ لَ َبَّأَةٍ؛ فَ لْدَ خمُ الَ جِ مِ وَ يَوْ
                                                            

 )2188مسلم  ( -1
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ىلَّ  َ بِهِ النَّبِيَّ صَ أُيتِ بِطَ بِهِ فَ ا اللَّـهُ لُ يعً ِ الً رصَ هْ كْ سَ رِ : أَدْ هُ يلَ لَ قِ لَّمَ فَ سَ يْهِ وَ لَ ؟ ، عَ ونَ بِهِ مُ تَّهِ نْ تَ : مَ الَ قَ

رَ  امِ وا: عَ الُ .  قَ ةَ بِيعَ تُلُ بْنَ رَ قْ مَ يَ الَ : عَ الَ بُهُ  قَ جِ عْ ا يُ يهِ مَ نْ أَخِ مْ مِ كُ دُ أَ أَحَ ا رَ ؟! إِذَ اهُ مْ أَخَ كُ دُ أَحَ

هُ بِ  عُ لَ يَدْ لْ ـفَ هِ إِىلَ الْ يْ دَ يَ هُ وَ هَ جْ لْ وَ سِ يَغْ أَ فَ ضَّ تَوَ ا أَنْ يَ رً امِ رَ عَ أَمَ ءٍ فَ ا بِامَ عَ . ثُمَّ دَ ةِ كَ َ ـربَ ِ الْ نيْ قَ فَ رْ مِ

هِ وَ  ارِ لَةَ إِزَ اخِ دَ بَتَيْهِ وَ كْ يْهِ ، رُ لَ بَّ عَ هُ أَنْ يَصُ رَ أَمَ أَ  :-و فی لفظ–وَ فَ كْ ـأَنْ يَ هِ الْ فِ لْ نْ خَ اءَ مِ   )1813F1(»إِنَ

ديري نگذشت كه سهل بيهوش شد و او را ، تا به امروز بدني به اين زيبائي نديده ام«
گفت: چه ، كه بهوش شده است نزد پيامبر آوردند و گفتند: يا رسول اهللا سهل را درياب

يد؟ گفتند: عامربن ربيعه. فرمود: چرا يكي از شما برادرش رامي كن ميكسي را متّهم 
كشد؟! هرگاه كسي از شما چيزي از برادرش ديد كه مورد پسند او واقع گرديد برايش 
دعاي بركت كند. آنگاه پيامبر آب خواست و به عامر فرمان داد كه وضو بگيرد و چهره 

و فرمان داد كه آن آب راروي ، و زانوها و عورتش را بشويد، دستهايش را تا آرنج ها و
وارونه ، سهل بريزند و در عبارتي ديگر آمد كه فرمان داد: ظرف را از پشت سر سهل

 »بگذارند.
 ان چشم زخم را انكار كرد.تو مياست و ن، شاهد قضيه، واقعيت امر

 گرفت از عالج هاي شرعي استفاده كند كه  و اگر كسي مورد اصابت چشم زخم قرار
 صلي اهللا عليه وآله وسلمقرآن بخواند و خود را دم كند پيامبر -1 عبارتند از:

َةٍ «رمايد: ف مي ٍ أو محُ نيْ ن عَ يَةَ إال مِ قْ رقيه و افسون و دم كردن جايز نيست مگر «، )1814F2(»ال رُ

رقيه و رعا  ليه وآله وسلمصلي اهللا عجبرئيل بر پيامبر » براي چشم زدگي يا گزيدگي

مِ «فت: گ مياند و خو مي ؛  اللَّـهِ بِاسْ ذِيكَ ؤْ ءٍ يُ ْ لِّ يشَ نْ كُ قِيكَ مِ ِ أَرْ نيْ لِّ نَفْسٍ أَوْ عَ ِّ كُ نْ رشَ  مِ

دٍ  اسِ ـهُ حَ يكَ  اللَّ فِ شْ مِ ، يَ ـهِ بِاسْ قِيكَ  اللَّ  .)1815F3(»أَرْ
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يا ، د و از شرّ هر كسده يمم از شرّ هر چيزي كه تو را آزار كن ميبه نام اهللا تو را دم «

 »مكن ميبه نام اهللا تو را دم ، چشم حسادت كننده اي خداوند تو را شفا بدهد
صلي اهللا خواسته شود كه غسل كند: همان گونه كه پيامبر، از كسي كه چشم زده -2

خواست كه وضو بگيرد... و آنگاه اين آب را روي  از عامربن ربيعه عليه وآله وسلم
ه چشم خورده است. اما گرفتن مدفوع و ادرار چشم زننده اصلِ اساسي كسي بريزد ك

بلكه در حديث آمده كه اعضاي ، همچنين برداشتن رد پايش نيز اساسي ندارد، ندارد
 شايد بتوان داخل چادر و لباس را به اين قياس كرد.، بدن و عورتش را بشويد

ي ندارد؛ بلكه عين توكل پيشگيري از چشم زخم اشكالي ندارد و با توكل منافات
چون توكل يعني تكيه كردن به اهللا تعالي به همراه استفاده از اسبابي كه اهللا تعالي ، است

 آن را جايز قرار داده است يا به استفاده از آن فرمان داده است.
اند و خو ميبراي حسن و حسين رضي اهللا عنهما دعا  صلي اهللا عليه وآله وسلمپيامبر 

تِ أُ «فت: گ مي لِامَ امَ بِكَ كُ يذُ ةٍ  اللَّـهِ عِ امَّ هَ يْطَانٍ وَ لِّ شَ نْ كُ ةِ مِ : ، التَّامَّ ولُ قُ يَ . وَ ةٍ مَّ ٍ الَ نيْ لِّ عَ نْ كُ مِ وَ

ا  ذَ كَ يمُ هَ اهِ رَ انَ إِبْ مكَ الَ مْ السَّ يْهِ لَ يلَ عَ عِ مَ إِسْ قَ وَ حَ ذُ إِسْ وِّ عَ  )1816F1(»يُ

ز شرّ هر شيطان و از شرّ هر م اده ميشما دو تا را در پناه كلمات كامل خداوند قرار «
اسماعيل و اسحاق را اينگونه ، فت: ابراهيمگ ميو ، حشره اي و از شرّ هر چشم زننده اي

 ».ددا ميدر پناه خدا قرار 
  )42-41( فتاوي العالج بالقرآن والسنة. ص –شيخ ابن عثيمين 

  عالج چشم زخم] معتقد بودن به تأثير چشم زخم با آيات قرآن مخالفتي ندارد. بيان 77[

بعضي گفتند: كه چشم بد ، بعضي مردم در مورد تأثيرچشم زخم اختالف كردند س:
چون مؤثّر دانستن آن با آيات قرآن مخالفت است. حق در اين مسئله ، ذاردگ ميتأثيري ن
 چيست؟
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گفته است كه  صلي اهللا عليه وآله وسلمهمان چيزي است كه پيامبر، سخن حق ج:

ـ«فرموده است:  قٌّ الْ ُ حَ نيْ و واقيت امر بر مؤثر بودن چشم » چشم زخم حق است« )1817F1(»عَ

كه ، آياتي كه با اين حديث معارض و مخالف باشند سراغ ندارم، دده ميزخم شهادت 
بلكه اهللا تعالي براي هر ، اينها بگويند: مؤثر دانستن چشم زخم با قرآن مخالف است

 ﴿ گفته اند: چيزي سببي قرار داده است حتي بعضي از مفسرين      

              ﴾ :از آيه چشم زخم است.  ]۵۱[القلم 

چشم زدن ثابت است. و حقيقت دارد ، به هر حال خواه مراد آيه همين باشد يا نباشد
تا به  صلي اهللا عليه وآله وسلمپيامبرواقيت امر از دوران ، و هيچ شكّي در آن نيست

 د.ده ميامروز به اثبات اين قضيه گواهي 
 كسي كه مورد اصابت چشم زخم قرار گرفت چكار كند؟ :2س

و اگر كسي كه او را چشم زده مشخص باشد از ، براو قرآن و دعا خوانده شود :2ج
نش مي ريزد ود كه وضو بگيرد و آب وضوي او را كه از اعضاي بدش مياو خواسته 

و پشت  قرار دهند و آنگاه كسي كه مورد اصابت چشم قرار گرفته آب را بر سردرظرفي 
نزد ما رسم بر اين است ، خود بريزد و از آن بنوشد به حكم اهللا تعالي بهبودي مي يابد

ند و سپس آب آن را ده مييرند و با آب شستشو گ ميكه قسمتي از لباس چشم زننده را 
نقل قول هاي زيادي اين امر  براساسند تا آب را بنوشد و ده ميه شده به فرد چشم زد

اگر چنين باشد استفاده از اين كار اشكالي ندارد چون هر آنچه از لحاظ ، مفيد است
اما آنچه به لحاظ شرعي و ، درست است، شريعت يا در عمل ثابت شود كه سبب است

ند كساني كه بر تعويذها و امثال آن اشد؛ مانب ميحسي سبب نيست اعتماد بر آن جايز ن
ند و آن را بر خود مي آويزند تا اينگونه به وسيله آن آثار چشم بد را از كن مياعتماد 

خواه اين تعويذها از قرآن باشند يا از غير ، خود دور نمايند؛ زيرا اين كار اساسي ندارد
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ند مشروط به اينكه نياز و بعضي از سلف تعويذي را كه از قرآن باشد اجازه داده ا، قرآن
 باشد.

 .)44، 43( فتاوي العالج بالقرآن و السنة ص –ابن عثيمين 

 را چشم مي زند  انسان] گاهي جن 78[

و اگر اين طور است آيا درست است كه پارچه ، را چشم مي زند انسانجن  آيا س:
ن را اي به جاههايي كه گمان مي رود محل رفت و آمد جن ها هستند بكشند و بعد آ

   بشويند و براي دفع آثار چشم زخم از آن استفاده شود؟ جزاكم اهللا خيراً
بسم اهللا و الحمدهللا... چشم زخم حق است. همان طور كه رسول اهللا فرموده  ج:
و جايز است كه با قرآن و دعاهاي صحيح ، و جن سر مي زند انساناين كار از   است

رود چشم زده است بخواهند كه غسل كند  معالجه شود و همچنين از كسي كه گمان مي

ـ«و آب را بر روي بيمار بريزند؛ چون پيامبر فرموده است:  قٌّ الْ ُ حَ نيْ ا .عَ إِذَ تُمْ . وَ لْ سِ تُغْ اسْ

لُوا سِ اغْ براي شفاي كسي كه ( از شما خواسته شد هرگاه.. و ، چشم زخم حق است« )1818F1(»فَ

منظور شفا و بهبودي بر روي تا آب غسل شمار ا به ( چشم زخم خورده) غسل كنيد
 »اين كار را انجام دهيد )خود بريزد
 رمايد:ف ميپيامبر 

َةٍ « ٍ أَوْ محُ نيْ ن عَ يَةَ إِال مِ قْ رقيه و افسون و دم كردن جايز نيست مگر براي «، )1819F2(»ال رُ

 ، )1820F3(»چشم زدگي يا گزيدگي
جايز ، راراما كشيدن پارچه روي زمين به خاطر معالجه ي چشم زدگي و يا گرفتن اد

 نيست.
 .)351/ 1( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة –شيخ ابن باز 
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 ] فرق سحر و چشم زدن چيست؟ چشم زننده و چشم زده شده چه بايد بكنند؟79[

فرق سحر و چشم زدن چيست؟ آيا چشم زدن از نظر شرعي واقعيت دارد آيا  س:
م زننده و چشم حكمي در مورد آن آمده است؟ و اگر چشم زدن حقيقت دارد چش

 بايد چكار كنند؟، خورده

سحر و جادو در لغت عبارت است از چيزي كه سبب و علت آن پوشيده و پنهان  ج:
و نوعي از آن در بدن و دلها تأثير ، ودش ميباشد. و در اصطالح: سحر به افسون گفته 

 د؛كن ميو نوعي از سحر زن و مرد را از همديگر جدا ، دكن ميذارد و فرد را مريض گ مي

﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي                            

             ﴾ :از ايشان چيزهائي آموختند كه « ]۱۰۲[البقرة

و حال آنكه با چنين جادي خويش با آن ميان مرد و همسرش جدائي مي افكندند 
 »انند به كسي زيان برسانند مگر اينكه با اجازه و خواست خدا باشدتو مين

همان طور كه در حديث صحيح آمده كه پيامبر فرمود: ، اما چشم زدن حقيقت دارد

ـ« ابَقَ الْ ءٌ سَ ْ انَ يشَ وْ كَ لَ ؛ وَ قٌّ ُ حَ نيْ ـعَ تْهُ الْ بَقَ سَ رَ دَ ـقَ ُ الْ نيْ ا ، عَ إِذَ لُواوَ سِ تُمْ فَاغْ لْ سِ تُغْ چشم « )1821F1(»اسْ

و اگر چيزي بود كه از تقدير پيشي بگيرد چشم زخم از آن پيشي ، زخم حق است
براي شفاي كسي كه چشم زخم خورده) غسل ( از شما خواسته شد هرگاهو ، رفتگ مي

 اين كار را انجام )تا آب غسل شمار ا به منظور شفا و بهبودي بر روي خود بريزد( كنيد
           »دهيد

چشم زدن مانند سحر و جادو حرام است. عالج چشم زننده اين است كه هرگاه 
چيزي ديد كه مورد تعجب و شگفتي او قرار گرفت بايد نام خدا را ذكر كند و بگويد: 

تَ «چنان در حديث آمده است: ، خداوند بركت دهد كْ رَّ بُكَ بَ جِ عْ ا يُ أَيْتَ مَ ا رَ الَّ إِذَ  )1822F2(»هَ

وقتي چيزي ديدي كه مورد پسند شما قرار گرفت و اعجاب شما را بر انگيخت  چرا«
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و ، إال باهللا ةپس چشم زننده بايد بگويد: ما شاء اهللا ال قو» نگفتي خداوند بركت دهد

ود بايد خودش را با ايمان و ش ميبراي آن فرد دعاي بركت نمايد. كسي كه چشم زده 
و دعاهاي مأثور مورد حفاظت قرار دهد. و اگر  توكل به خداوند و خواندن آيات قرآن

مشخص بود از او بخواهند كه دستها و صورت و ، كسي كه ديگري را چشم زده
عورتش را در ظرفي بشويد و آنگاه فردي كه چشم خورده با آن آب خود را بشويد؛ 

لُ «فرمود:  صلي اهللا عليه وآله وسلمچون پيامبر سِ اغْ تُمْ فَ لْ سِ تُغْ ا اسْ إِذَ از شما  هرگاه« »واوَ

 ». اين كار را انجام دهيد، خواسته شد كه غسل كنيد

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.
 )59، 58( الرقي و ما يتعلق بها. ص –فتاوي العالج بالقرآن و السنة ، اللجنة الدائمة

 ] سزاي كسي كه ديگران را چشم زخم مي زند و معالجه ي اين كار 80[

اگر فردي كه دچار بيماري حسادت است چيزي را چشم بزند و آنرا از بين ببرد  س:
و اگر از روي قصد و ، ودش ميآيا براو جريمه اي الزم ، يا زياني به آن وارد نمايد

حسادت چنين نكند آيا باز هم مجازاتي دارد؟ آيا چشم زخم عالج شرعي دارد كه اثر 
         ببرد؟ آن را كم كند يا به طور كلي از بين

و اين از شگفتي هاي ، چشم زدن واقعيت دارد چنان كه در حديث آمده است ج:
د كه برهر چيزي بيفتد ده ميالهي است كه در چشم بعضي از افراد چنان خاصيتي قرار 

قٌّ « :رمايدف مي صلي اهللا عليه وآله وسلمپيامبر ، اندرس ميبه آن ضرر  ُ حَ نيْ چشم « )1823F1(»العَ

 »داردزدن حقيقت 
عالج شرعي براي چشم زننده اين است كه اگر مي ترسيد كه چشم او به آنچه برآن 

ک د بايد چشم زننده براي آن دعاي خير كند و بگويد: كن ميزيان وارد  افتد مي اللَّهم بارِ
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سهل بن حنيف ، . بارالها: براي آن خير و بركت بياور! چنان كه وقتي عامربن ربيعهعليه

؟«بر به عامر گفت: را چشم زد پيام تَ كْ رَّ  چرا نگفتي خدايا به او بركت بده.  )1824F1(»أَالَ بَ

و همچنين مستحب است كه چشم زننده بگويد: ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا.چون هشام 
د كه او هرگاه چيزي را مي ديد كه مورد پسندش واقع كن ميبن عروه از پدرش روايت 

 فت: ما شاء اهللا ال قوة اال باهللا.گ ميد ش يمد و يا وارد باغي از باغهايش ش مي

ضرر چشم او دفع خواهد شد. اما ، پس هرگاه چشم زننده به اين ذكر پايبند باشد
ود. حتي فقها گفته اند: اگر قصداً بخواهد ش ميگناهكار ، اگر قصداً فردي را چشم بزند

چون اين ، ودش مي فردي را با چشم زدن بكشد و به اين اقرار نمايد از او قصاص گرفته
(ود.ش ميكار عمد محسوب 

1825F

2( 
صلي و اما كسي كه چشم خورده رقيه و دعايي را استفاده كند كه جبرئيل با آن پيامبر

مِ «د و آن اين است: كر ميرا دم  اهللا عليه وآله وسلم ذِيكَ  اللَّـهِ بِاسْ ؤْ ءٍ يُ ْ لِّ يشَ نْ كُ قِيكَ مِ أَرْ

 ِ نيْ لِّ نَفْسٍ أَوْ عَ ِّ كُ نْ رشَ دٍ  مِ اسِ ـهُ حَ مِ  اللَّ يكَ بِاسْ فِ شْ ـهِ يَ قِيكَ  اللَّ به نام اهللا تو را دم «. )1826F3(»أَرْ

يا چشم حسادت كننده ، د و از شرّ هر كسده ميم از شرّ هر چيزي كه تو را آزار كن مي
 »مكن ميبه نام اهللا تو را دم ، اي خداوند تو را شفا بدهد

د و بر او دم كند. اين از دعاهايي اين دعا را خودش بخواند يا كسي ديگر بخوان
 ردد. واهللا اعلمگ مياست كه به سبب آن اثر چشم زدگي به حكم اهللا تعالي رفع 

ود به اين صورت كه چشم ش ميو همچنين چشم زدگي با طلب غسل نمودن معالجه 
زننده با آبي غسل كند و اعضاي بدنش از جمله عورتش را بشويد و سپس اين آب 

به  صلي اهللا عليه وآله وسلمم خورده ريخته شود؛ چنان كه پيامبر روي كسي كه چش
 همين كار ارشاد فرمود.

 )157/ 1( المنتقي –الشيخ الفوزان 
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 ] جواز احتياط از چشم خوردن و كيفيت آن 81[

مسلمان بايد از چشم خوردن ، آيا با وجود نبوت چشم زدگي در احاديث س:
 توكل بر خداوند مخالف است؟احتياط؟ آيا احتياط از اين امر با 

ـ«در حديث آمده است:  ج: قٌّ الْ ُ حَ نيْ ابَقَ ، عَ ءٌ سَ ْ انَ يشَ وْ كَ لَ ـوَ تْهُ الْ بَقَ سَ رَ دَ ـقَ ُ الْ نيْ ا ، عَ إِذَ وَ

لُوا سِ اغْ تُمْ فَ لْ سِ تُغْ و اگر چيزي بود كه از تقدير پيشي بگيرد ، چشم زخم حق است« )1827F1(»اسْ

براي شفاي كسي كه ( از شما خواسته شد ههرگاو ، رفتگ ميچشم زخم از آن پيشي 
تا آب غسل شمار ا به منظور شفا و بهبودي بر روي ( چشم زخم خورده) غسل كنيد

 ».اين كار را انجام دهيد )خود بريزد
اما بايد دانست ، به اشياء و تلف شدنش به سبب آن انسانو چشم يعني اصابت نظر  

. كيفيت چشم زخم اين است كه بعضي از د مگر به حكم و تقدير الهيكن ميچشم اثر ن
مردم شرّ هستند و از نگاهشان و درونشان مواد سمي و مضّري به ديگران اصابت 

انيد از چشم خوردن تو مياند. شما رس ميآسيب  ها آندف و به حكم خداوندي به كن مي
از جمله  د.كن مياحتياط كنيدو از اسبابي استفاده كنيد كه شما را از شرّ چشم بد حفاظت 

 استعاذه و خود را در پناه اهللا تعالي قرار دادن است. ، ي اين اسباب
(د.دا ميحسن و حسين را در پناه خداوند قرار  صلي اهللا عليه وآله وسلمپيامبر  

1828F

2( 
(رد.ب ميبه خدا پناه  انساناز جن ها و چشم  صلي اهللا عليه وآله وسلمپيامبر

1829F

3(  
د و كر ميرا براي مصونيت از چشم بد دم  ه وسلمصلي اهللا عليه وآلجبرئيل پيامبر

مِ «فت: گ مي ؛  اللَّـهِ بِاسْ ذِيكَ ؤْ ءٍ يُ ْ لِّ يشَ نْ كُ قِيكَ مِ ِ أَرْ نيْ لِّ نَفْسٍ أَوْ عَ ِّ كُ نْ رشَ دٍ  مِ اسِ  اللَّـهُ حَ

يكَ  فِ شْ مِ ،  يَ قِيكَ  اللَّـهِ بِاسْ  . )1830F4(»أَرْ
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يا ، د و از شرّ هر كسده ميرا آزار  م از شرّ هر چيزي كه توكن ميبه نام اهللا تو را دم «
 ». مكن ميبه نام اهللا تو را دم ، چشم حسادت كننده اي خداوند تو را شفا بدهد

اين دعاها را بخواند و از اسبابي كه او را از اصابت چشم حفاظت مي  انسانپس 
 و اگر مورد اصابت چشم قرار گرفت به عالج آن بپردازد.، نمايد استفاده كند

ي را متهم كرد كه او را چشم زده است از او بخواهد كه لباسهايش را انسان هرگاه

ا «بشويد و آن آب را روي خود بريزد. چون در حديث آمده است:  إِذَ تُمْ وَ لْ سِ تُغْ اسْ

لُوا سِ اغْ اين كار را انجام ، از شما كه چشم زده ايد خواسته شد كه غسل كنيد هرگاه« )1831F1(»فَ

 ».دهيد
  )233، 1/232( الكنز الثمين –الشيخ ابن جبرين 

 اندرس مي] چشم زننده بدون حكم الهي به كسي آسيب ن82[

شنيده ايم بعضي افراد قدرت چشم زدن دارند و هر وقت كه بخواهند و هر كه  س:
 ؟را بخواهند چشم مي زنند آيا اين درست است

ست؛ شاهد بر آن ا، چنان كه واقيت امر، ترديدي نيست كه چشم زدن حق است ج:

ـ«رمايد: ف مي صلي اهللا عليه وآله وسلمپيامبر قٌّ الْ ُ حَ نيْ ابَقَ ، عَ ءٌ سَ ْ انَ يشَ وْ كَ لَ ـوَ تْهُ الْ بَقَ سَ رَ دَ قَ

ـ ُ الْ نيْ ا ، عَ إِذَ لُواوَ سِ اغْ تُمْ فَ لْ سِ تُغْ و اگر چيزي بود كه از تقدير ، چشم زخم حق است« )1832F2(»اسْ

براي شفاي ( از شما خواسته شد هرگاهو ، رفتگ ميپيشي بگيرد چشم زخم از آن پيشي 
تا آب غسل شمار ا به منظور شفا و بهبودي بر ( كسي كه چشم زخم خورده) غسل كنيد

 » اين كار را انجام دهيد )روي خود بريزد
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لَ «در حديثي ديگر آمده است كه پيامبر فرمود:  لَ القربَ و اجلَمَ جُ لُ الرَّ خِ تُدْ َ لَ نيْ إنَّ العَ

رَ  دْ » دده ميي شخص را وارد قبر مي نمايد و شتر را داخل ريگ قرار چشم زدگ« )1833F1(»القِ

 ود.ش مييعني سبب مردن 
ترديدي نيست كه اين خاصيت در بعضي از مردم وجود دارد. چشم زننده گاهي 

اند و گاهي قصد رس ميقصداً چشم مي زند و به سبب آن به آنچه چشم خورده ضرر 
 اند.رس ميد و ضرر كن ميصابت چشم زدن ندارد اما چشم و نظرش بر چيزي ا

انند. اهللا تعالي دستور داده است تو ميافرادي هستند كه مي كوشند چشم بزنند اما ن

﴿ رمايد:ف ميكه از چشم زننده به خدا پناه برده شود؛ چنان كه        

 ﴾ :ده اي چشم است اما هر حسادت كننهر چشم زننده اي حسود  پس ]۵[الفلق

 زننده نيست.
 فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين

 ] سوراخ كردن چوب از ترس چشم خوردن83[

ود بعضي ش ميوقتي از نعمتي كه خداوند به دوست يا برادري عطا نموده ياد  س:
و بعضي از ، ند و اين به معناي هراس از چشم حسود استكن ميچوبي را سوراخ 

 وب)از نظر شرعي حكم اين كار چيست؟چوب را بك( اهند كهخو ميديگري 
اعتقاد و باور فاسدي است كه جايز نيست. بلكه ، منكر و ناجايز است، اين عمل ج:

به هنگام فراهم شدن نعمت بايد شكر و سپاسگزاري خداوند را بجاي آورد و پروردگار 
را  را ستايش نمود. بايد از خداوند بخواهد كه نعمت را كامل نمايد و توفيق شكر آن

 ﴿ رمايد:ف ميچنان كه خداوند در كتابش ، بدهد     

             ﴾  :آنگاه كه پروردگارتان « ]٧[إبراهيم

                                                            
) و  5/185(  »الكامل«)، وابن عدي في 9/44»  (تاريخ بغداد«)، و الخطيب في 7/90»  (لحليةا«أبو نعيم في  -1

 )1249»  (لصحيحةسلسلة األحاديث ا«)و هو في 6/408(
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و ( ر كافرم و اگده مياعالم كرد كه اگر سپاسگزاري كرديد نعمتها را برايتان افزايش 
 .»ناسپاس) شديد بيگمان عذاب من بسيار سخت است

﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي              ﴾

پس مرا ياد كنيد تا من نيز شما را ياد كنم و از من سپاسگزاري كنيد و از « ]۱۵۲[البقرة:
 .»من نا سپاسي مكنيد

   )8/424( مجموع فتاوا و مقاالت متنوعة –بن باز شيخ ا

 ] آيا بخور گرفتن با نمك معدني و گياهان برا ي معالجه ي چشم زدگي جايز است84[

(آيا بخور گرفتن با نمك س:
1834F

معدني و يا گياهان و برگهاي درختان براي عالج  )1
 چشم زدگي جايز است؟

چون اين از اسباب ، ز نيستمعالجه ي اثر چشم زدگي به آنچه ذكر شد جاي ج:
راضي نمودن ، معمول عالج چشم زخم نيست و ممكن است هدف از بخور كردن

 باشد. ها آني جن و كمك گرفتن از ها آنشيط
چشم زدگي فقط با دعاهاي شرعي كه در احاديث صحيح ثابت شده اند معالجه 

 ود.ش مي
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.

 فتاوي العالج بالقرآن و السنة الرقي  -لدائمةالجنة ا
   )1/275( و فتاوي اللجنة الدائمة -)45( وما يتعلق بها ص

 ] آيا هر كسي كه به سبب اصابت چشم بد بميرد پاداش او بيشتر خواهد شد؟85[

 آيا كسي كه به اصابت چشم بد مي ميرد داراي فضيلت يا پاداش بيشتري است؟ س:

داراي فضيلت يا پاداشي باشد؛ چون اين از اموري است كه  سراغ ندارم كه ج:
مگر اينكه گفته شود چنين فردي مانند ، دكن ميخداوند بنده را با آن مي آزمايد و گرفتار 

                                                            
 نوعي نمك معدني جامد و سفيد است، اسم شيمي آن كبريت آلومينيوم و پتاسيوم است.  -1
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، و براي هر يك اميد خير مي رود، كسي است كه به سبب غرق شدن يا سوختن بميرد
 انيم بگوييم.تو مياما به طور يقيني و قطعي ن

 )5/184( كتاب الدعوة الفتاوي –بن عثيمين شيخ ا

 ] آيا كافر مسلمان را چشم مي زند؟86[

 اند مسلمان را چشم بزند؟ دليل آن چيست؟تو ميآيا اين درست است كه كافر ن س:

 اند كسي را چشم بزند.تو مي ها انساندرست نيست؛ بلكه كافر مانند ديگر  ج:
 )1/234( الكنز الثمين –شيخ ابن جبرين 

 ] گاهي فرد بدون قصد چشم مي زند87[

 را چشم بزند؟ بدون قصد فرد يا چيزي انسانآيا درست است كه ممكن است  س:
 راه حل آن چيست؟

چشم زدن حقيقت داردهمان طور كه در حديث آمده است؛ چون كسي كه چشم  ج:
آنگاه ، يردگ مييند و مورد پسند و اعجابش قرار ب مييا حيوان يا كااليي را  انسانمي زند 

د كه به صورت ذره هاي آور مينفس بد و وجود شرّ و حسادت كننده اش زياني پديد 
د بايد دانست كه چشم خوردن به كلمه تكويني و تقديري كن ميه ديگران اصابت ب ميس

ذارد. گاهي فرد بدون قصد چشم مي زند مانند اينكه فرزند يا همسر يا گ ميالهي تأ ثير 
 زند.حيوانش را چشم مي 

و همچنين بايد ، عالج و ره حل آن اين است كه بگويد: ما شاءاهللا ال قوة اال باهللا
 قسمتي از بدنش را بشويد و آب را بر چشم خورده بريزد. و اهللا اعلم.

 فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين

] جايز است كه براي عالج چشم زخم از چشم زننده بخواهند كه غسل كند و او بايد 88[
 ار را انجام دهداين ك
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ـ«در حديثي كه مسلم روايت نموده آمده است:  س: قٌّ الْ ُ حَ نيْ ابَقَ ، عَ ءٌ سَ ْ انَ يشَ وْ كَ لَ وَ

ـ تْهُ الْ بَقَ سَ رَ دَ ـقَ ُ الْ نيْ ا ، عَ إِذَ لُواوَ سِ اغْ تُمْ فَ لْ سِ تُغْ  )1835F1(»اسْ

و اگر چيزي بود كه از تقدير پيشي بگيرد چشم زخم از آن ، چشم زخم حق است«
براي شفاي كسي كه چشم زخم خورده) ( از شما خواسته شد هرگاهو ، رفتگ ميپيشي 

اين كار را  )تا آب غسل شمار ا به منظور شفا و بهبودي بر روي خود بريزد( غسل كنيد
 »انجام دهيد

آيا اين به معناي آن است كه طلب غسل از چشم زننده اشكالي ندارد؟ نصيحت شما 
چون بعضي از ، ه قسمتي از بدنش را بشويد چيستود كش ميبه كسي كه از او خواسته 

 ردند؟گ ميود ناراحت و خشمگين ش ميچنين چيزي خواسته  ها آنافراد وقتي از 
چشم زننده شناسايي شود و به طور دقيق مشخص گردد كه او چشم زده  هرگاه ج:
ود كه دستها يا بخشي از بدنش رابشويد تا آب آن بر چشم ش مياز اوخواسته ، است

نست كه چشم او اصابت دا مياگر خود چشم زننده ، ورده ريخته شود يا از آن بخوردخ
و ، د بايد براي چشم خورده دعاي بركت نمايد و بگويد: ما شاء اهللا ال قوة اال باهللاكن مي

 .بعد از چشم زدن او را دم كند و يا بخشي از بدنش را بشويد و آبش را روي آن بريزد
د كه غسل نمايد يا بخشي از بدنش را بشويد نبايد امتناع و اگر از او خواسته ش

خواه به خاطر چيزي كه گفته متهم به چشم زدن باشد و يا به يقين ثابت باشد كه ، ورزد
حتي اگر بداند كه او چشم ، او چشم زده است. جايز نيست كه از اين چيز ناراحت شود

كه بعضي از فرزندانش يا  حتي، دكن مينمي زند چونگاهي چشم بدون اراده اصابت 
 ود. واهللا اعلم ش ميمالش را چشم مي زندو سپس به خاطر آنچه گفته پشيمان 

 فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين

 ] دعاي دفع نظر بد خواندن بر جمادات 89[

                                                            
 )2188ممسام  ( -1
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يكي به ما گفت: كه فردي ماشين او را چشم زده آنگاه او از چشم زننده  س:
، آن او بلند شد و اين آب را در رادياتور ماشين ريختخواست كه وضو بگيرد و بعد از 

و ماشين حركت كردو گويا اصالً اشكالي پيش نيامده بود. حكم اين كار چيست؟ چون 
ي را چشم زد از او خواسته انسانآنچه در سنت آمده اين است كه اگر چشم زننده 

 .ود كه بخشي از بدنش را بشويدش مي
د گاهي كن ميهمان طور كه چشم به حيوان اصابت  اين كار اشكالي ندارد چون ج:

 د.ده ميبه كارخانه ها و خانه ها و درختان و ماشين ها و حيوانات را مورد اصابت قرار 
عالجش اين است كه چشم زننده وضو بگيرد يا غسل كند و آب وضو يا غسل او بر 

به اذن خداوند مفيد چهارپا يا بر ماشين و غيره ريخته شود. ريختن آب در رادياتور هم 

ا «است.چون پيامبر فرمود:  إِذَ لُواوَ سِ اغْ تُمْ فَ لْ سِ تُغْ از شما كه چشم زده ايد  هرگاه« )1836F1(»اسْ

      »خواسته شد كه غسل كنيد يا بخشي از بدنتان را بشوئيد اين كار را انجام دهيد
 در اين مورد معروفند. و اهللا اعلم. ها آنواقعه ها و داست

 ي شيخ ابن جبرين فتوا با امضا

 ] چند راهنمائي براي دعا خواننده و كسي كه دم شود براي عالج سحر90[

ان به وسيله قرآن و سنت و اذكار و دعاها سحر و جادو را باطل تو ميچگونه  س:
 كرد؟

براي اين كار بايد بهترين و پرهيزگارترين قاري قرآن را كه بيشتر به سنت پايبند  ج:
، ودش ميبه شريعت عامل است و از گناهان به دور است انتخاب  اناست و بيش از ديگر

 به اذن خداوند در ابطال اعمال سحري مؤثر خواهد بود. و قرآن خواندن چنين فردي
ود بايد از اهل تقوا و خير و صالح ش ميهمچنين كسي كه بر او دعا و قرآن خوانده 

   ﴿ رمايد:ف ميو استقامت باشد؛ اهللا تعالي              

                                                            
 تخريج در فتواي سابق گذشت -1
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             ﴾ :رستيم ف ميما آياتي از قرآن را فرو « ]۸۲[اإلسراء

 .»ايدافز ميبهبودي و رحمت مؤمنان است ولي بر ستمگران جز زيان ن ي آيهكه م
 قد باشد كه قرآن شفا بخش است و براي عالج مفيد است.همچنين فرد بايد معت

بلكه بايد قطاً ، اينگونه نباشد كه شخص بيمار فقط براي آزمايش كردن آن آمده باشد
يقين داشته باشد كه بوسيله ي آيات قرآن به اذن خداوند بيماري او از بين مي رود. 

رده است چند بار بر او سپس قاري قرآن آياتي را كه براي خواندن بر مريض يقين ك
 بخواند.

 مسلمان همواره بايد خودش را با دعاهاي نبوي و اوراد مسنون قرآن و احاديث
 با اين امور است كه اهللا تعالي او را از حفاظت كند و به اذكار صبح و شام پايبند باشد؛
 مكر مكرورزان و شياطين حفاظت مي نمايد.

 )10( ص، اللؤلؤ المكين –شيخ ابن جبرين 

 اند بيماري را تشخيص دهد كه مثالًجن گرفتگي است؟تو مي] آيا دعا خواننده 91[

اند بيماري مريض را تشخيص دهد كه دچار جن زدگي تو ميآيا دعا خواننده  س:
 است؟ شده

يا سحر و ، دعا خواننده اي كه بيمارهاي مختلفي را كه ناشي از جن زدگي است ج:
بديهي است كه به سبب كثرت مراجعين و ، ندنك ميچشم زخم است به او مراجعه 

شناخت  ها آنمشغول بودن ايشان به اين امر نسبت به انواع بيماريهاي رواني يا بيشتر 
را تشخيص  ها آنند آي ميد و او از روي عالمتهايي كه به سبب تجربه به دست كن ميپيدا 
رنگ چشمها و يا  ود با تغييرش ميو فردي را كه بيهوش شده و دچار صرع ، دده مي

بايد دانست كه همه قاريان و دعا خواننده ها اين ، نددا ميقرمز شدن بدنش و امثال آن 
ويد گ ميد اما آنچه كن ميشناخت را ندارند. و گاهي فرد ادعاي تشخيص بيماري را 

گمان و تخمين هستند نه برمبناي يقين.  براساسچون تشخيص ها ، دآي ميدرست در ن
            واهللا اعلم.
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         شيخ ابن جبرين.

 ] حقيقت جن و جن زدگي وعالج آن 92[

و جن ها را آفريد  ها انسانستايش خداوندي را سزاست كه ، بسم اهللا الرحمن الرحيم
و برايشان آنچه حكمت او اقتضا مي نمايد شروع و مقرر دانست تا ، كه او را بپرستند

م كه هيچ معبود به حقي جز ده ميگواهي ، هداعمالشان جزا و سزا بد براساسآنان را 
خداوند بر همه چيز ، پادشاهي از آن اوست و ستايش او را مي سزد، اهللا نيست
كه اهللا تعالي او را به سوي ، م كه محمد بنده و پيامبر خداستده ميگواهي ، تواناست

و رحمت  و جن ها به عنوان مژده رسان و بيم دهنده مبعوث كرده است. درود ها انسان

﴿ رمايد:ف ميخدا بر او و ياران و پيروانش باد. اما بعد: اهللا تعالي         

                                

          ﴾را جز براي  ها انسانمن پري ها و « ]٥٨ – ٥٦ذاريات: [ال

و نه ، مكن ميپرستش خود نيافريده ام. من از آنان نه درخواست هيچ گونه رزق و روزي 
اهم كه مرا خوراك دهند. تنها اهللا روزي رسان و صاحب قدرت و نيرومند است خو مي

 .»و بس
قبل از  ها آنو پيدايش ، ده شده انددنياي جن ها دنياي غيب است كه از آتش آفري

 ﴿ رمايد:ف ميچنان كه اهللا تعالي  ،بوده ها انسان               

                 ﴾ :۲۷ – ۲۶[احلجر[ 

مؤمن و بعضي  ها آنبعضي از ، اشندب ميامر و نهي الهي ها مكلف هستند و مورد  جن

﴿ ويد:گ مي ها آناهللا تعالي در مورد ، كافرند و بعضي فرمانبردار و بعضي گناهكارند  

                               

         ﴾ :و 0در ميان ما فرمانبرداران و منحرفان « ]۱۵ – ۱۴[اجلن
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بيدادگرانند.آنان كه فرمان بردارند هدايت و خير را برگزيده اند. و اما آنان كه ستمگر و 
 . »بيدادگرند هيزم و هيمه ي دوزخ هستند

﴿                  ﴾ :برخي از « ]۱۱[اجلن

يعني نا فرمان و بي (، و بعضي از ما جز اين، ما تسليم فرمان خدا و پرهيزگارند
 .»دين)اصالً ما فرقه ها و گروههاي متفاوت و گوناگوني هستيم

انشان به اجماع به پس كافر، گروههاي مختلف و متفاوتي دارند ها انسانيعني همانند 
 ي مؤمن به بهشت خواهند رفت.ها انسانو جن هاي مؤمن همانند ، دوزخ مي روند

﴿ رمايد:ف ميخداوند متعال                 

   ﴾ :بر يكديگر حرام  ها انسانو همان طور كه ستم كردن  ]۴۷ – ۴۶[الرمحان

چون خداوند متعال در حديث » است ستم كردن جن و انس بر همديگر نيز حرام است
و آن را ميان شما حرام ، اي بندگانم من ظلم را بر خودم حرام كرده ام«رمايد: ف ميقدسي 

 مسلم. )1837F1(»پس بر يگديگر ظلم نكنيد، گردانيدم
 ها انسانهمان طور كه ، ي مي نمايندظلم تعد ها انسانبا وجود اين جن ها گاهي بر 

بر جن ها اين است كه  ها انسانند.از جمله تعدي كن ميگاهي بر يكديگر ظلم و تعدي 
را از اين  ها انسانزيرا پيامبر (، با استخوان يا پس افكنده ي حيواني استنجاء نمايد انسان

صلي ا از پيامبرروايت است كه جن ه كار نهي نموده) در صحيح مسلم از ابن مسعود
هر استخواني كه اسم خدا بر « ايشان فرمود:، توشه و غذا خواستند اهللا عليه وآله وسلم

ود و هر سرگين حيواني ش ميآن برده شده چون به دست شما جنها بيفتدپر از گوشت 
 »علف چهارپايانتان است

 )1838F2(»جنها هستنداينها خوراك برادران شما ، پيامبر فرمود: با اين دو چيز استنجا نكنيد
 ها انساناين است كه با وسوسه انداختن در دلهاي  ها انساناز جمله تعدي جن ها بر 

                                                            
 )2577مسلم  ( -1
 ).450مسلم  ( -2
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رمايد:كه از وسوسه ي جن ها به خدا ف ميبنابراين خداوند متعال ، وندش ميبرآنان مسلّط 
شرّ  رم به پروردگار مردم. پادشاه مردم. معبود مردم.ازب ميبگو پناه «رمايد:ف ميپناه بريد و 

وسوسه گري كه واپس مي رود. وسوسه گري است كه در سينه ها به مردمان وسوسه 
 ».ها انساناز جن ها و )در سينه هاي مردماني( مي پردازد.

بزرگتر است و به صورت پنهاني به  ها آنپس ابتدا جن ها را ذكر نمود چون وسوسه 
به سينه ها و دلهاي مردم د. اگر شما بپرسيد كه چگونه جن ها كن ميسرايت  ها انسان

صلي اهللا پيامبر ، دسترسي مي يابند و در آن وسوسه مي نمايند؟ در پاسخ اين پرسش
و ترسيدم ، مانند خون جريان مي يابد انسانشيطان در وجود «رمايد:ف مي عليه وآله وسلم

(كه در دلهاي شما شر و بدي بيفكند يا چيزي
1839F

ه دو و اين را خطاب ب» در دلتان القا كند )1
كه خون  انسانبه هر جاي بدن «نفر از انصار فرمود: و در روايتي ديگر آمده است: 

اين  ها انسانو از جمله تجاوزهاي جن ها بر  )1840F2(»درس ميد شيطان هم به آن جا رس مي
به ، را مي ترسانند و در دلهايشان وحشت و هراس مي اندازند ها انساناست كه 

﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي ، رندب ميا پناه به جنه ها انسانخصوص وقتي كه       

                ﴾ :ها انسانكساني از « ]۶[اجلن 

و بدين وسيله بر گمراهي و سركشي ايشان ، ندآور ميبه كساني از جن ها پناه 
 .»ودندافز مي

د و بر زمين مي كن ميرا بيهوش  انساناين است كه  انسانمله تجاوزهاي جن بر از ج
د يا در آتشي مي اندازد كه كن ميو گاهي او را در چاه مي اندازد يا در آبي غرق ، اندازد
اهللا تعالي ربا خواران را به كسي تشبيه داده كه براثر اصابت جن سرگردان و گيج ، بسوزد

﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي ، است                   

                                                            
 )2175)، مسلم  (2038بخاري  ( -1
 )2175)،مسلم  (2035(  بخاري -2
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        ﴾ :زند خي ميرند بر نخو ميكساني كه ربا « ]۲۷۵[البقرة

  »مگر همچون كسي كه شيطان او را سخت دچار ديوانگي سازد
ويد: گ ميوند اينگونه هستند. ابن جرير ش ميايشان بلند يعني وقتي روز قيامت از قبره

(د.كن مياو كسي است كه شيطان او را ديوانه و بيهوش 
1841F

ويد: اينها در گ ميو ابن كثير  )1
(ودش ميوند كه فرد بيهوش و صرع زده در حالت صرع بلند ش ميحالي از قبرها بلند 

1842F

2(  

يعني ربا خوار روز ، دكن مييهوش يعني او را ب يتخبطه الشيطان)( ويد:گ ميو بغوي 

(ودش ميقيامت مانند مصروع از قبر بلند كرده 
1843F

امام احمد در مسند خود از يعلي بن  )3
د كه زني پشرش را نزد پيامبرصلي اهللا عليه وآله وسلم كن ميمرةرضي اهللا عنه روايت 

سلم فرمود: آنگاه پيامبرصلي اهللا عليه وآله و، آورد كه نوعي جنون بهآن دست داده بود
و ، بهبود يافت ويد: آنگاه كودكگ مي، »بيرون برو اي دشمن خدا! من رسول خدا هستم

، مادرش دو تا قوچ و مقداري قروط و روغن به پيامبرصلي اهللا عليه وآله وسلم هديه داد
پيامبرصلي اهللا عليه وآله وسلم قروط ها و روغن و يكي از قوچ ها گرفت و قوچ ديگر 

(داد.را به او پس 
1844F

اين حديث از طرق زيادي رو ايت ، راويان اين حديث ثقه هستند )4
(شده است كه در مورد طرق آن ابن كثير در البدايه و النهايه

1845F

، ويد: اين طرق متعددگ مي )5
اشند كه يعلي بن مرة در مجموع اين ب ميهستند كه مفيد غالب گمان يا يقين »جيّد«

 در مجموع اطمينان دارند كه اين روايت حجت دارد.داستان را بيان كرده است. محدثين 

                                                            
 )3/101تفسير الطبري  ( -1
 )327/ 1تفسير ابن كثير  ( -2
 )1/261تفسير البغوي  ( -3
 618 ،2/617)،و الحــاكم فــي المســتدرك 679( 22/264)، و الطبرانــي فــي الكبيــر4/171،172أحمــد  ( -4

رواه ): «9/6» (مجمع الزوائـد «و وافقه الذهبي وجوّده المنذري. قال في » صحيح األسناد«) و قال: 4232(
 »  أحمد و رجاله رجال الصحيح

 ) 6/140»  (يةو النها يةالبدا« -5
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 4/66اهللا شاگرد شيخ االسالم ابن تيميه در كتابش زاد المعاد  رحمهامام ابن قيم 
، كه به سبب ارواح پليد زميني است ويد: بيماري بيهوشي به دو نوع است: بيهوشيگ مي

اني فكري و رواني اشد كه پريشب ميو بيهوشي است كه سبب آن اخالط خراب و زشت 
در مورد سبب بيهوشيِ نوع دوم و عالج آن پزشكان و اطبا سخن ، را به دنبال دارد

كه سبب آن ارواح هستند. بزرگان و عقالي  اما بيهوشي اي، ندكن ميويند و بحث گ مي
ند و آن را رد نمي نمايند....اما اطباي جاهل و فرومايه كن مياطبا و پزشكان به آن اعتراف 

مارند اينها صرع و بيهوشي ارواح را منكرند و ش مييي كه بي ديني را فضيلت ها آنو 
و دليلي جز جهالت ندارند؛ چون در علم ، ذاردگ ميقبول ندارند كه در بدن افراد تأثير 

وقايع و جريانات و امور محسوس ، طب چيزي نيست كه اين موضوع را انكار كند
از عقل و فكر خود استفاده كند و اين ارواح و  كسي كه، اشندب ميشاهد اين موضوع 

(يرد.گ ميتأثيرات آن را بداند از جهالت اين اطبا و ضعف عقلهايشان خنده اش 
1846F

براي  )1
      از بيهوشي دو راه وجود دارد يكي پيشگيري و، رهايي از اين نوع

ت پيشگيري با خواندن اوراد شرعي از قران و سنت رسول خدا و قو ج:ديگري عال
به دنبال  انساننفس و نرفتن دنبال وسوسه ها و خياالتي كه حقيقت ندارند؛ چون اگر 

ود تا اين اوهام و وسوسه ها برايش ش مياين رفتن سبب ، وسوسه ها و اوهام برود
بايد گفت: كه ، بزرگ شوند و به حقيقت تبديل شوند. در مورد معالجه ي بيهوشي ارواح

و  ،ه اند كه داروهاي طبيعي در عالج مؤثر نيستنداطباي بزرگ به آن اعتراف كرد
شيخ االسالم ابن تيميه با خواندن آية الكرسي ، عالجآن با دعا و خواندن و موعظه است

اين امراض را در بيشتر موارد در گوش ، و قل أعوذ برب الناس و قل أعوذ برب الفلق

 ﴿ اند:خو ميفرد مصروع و بيهوش اين را              

   ﴾ :ويد: كه شيخ االسالم به من گ ميشاگرد ايشان ابن قيم  ]۱۱۵[املؤمنون

                                                            
 )، مختصرا4/66،67ً» (زادالمعاد« -1
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يعني اين ( روح با صداي بلند گفت:، گفت باري اين آيه را در گوش بيماري خواندم
 )منكر قيامت بود، روح پليد و كافر در وجود اين شخص

شيخ گفت: آنگاه عصايي برداشته و رگهاي گردنش را با آن زدم تا جايي كه دستم از 
به او گفتم: ولي او تورا ، در همين اثنا روح گفت: من او را دوست دارم، زدن خسته شد

اهد با شما به حج خو ميگفتم: او ن، اهم با او به حج برومخو ميدوست ندارد گفت: 
گفتم: نه بلكه به اطاعت از خدا و پيامبرش او ، مكن ميو ا رها گفت: به احترام تو ا، برود

آنگاه فرد مصروع و بيمار بلند شد و به ، آنگاه گفت: پس من بيرون مي روم، را رها كن
(فت: چرا مرا نزد شيخ آورده اند.گ ميد و كر ميچپ و راست خود نگاه 

1847F

1( 
در كتاب الفروع  ابن مفلح كه يكي از شاگردان شيخ االسالم ابن تيميه است

فردي مصروع و بيمار مي آمد ابتدا جنّي را كه فرد را  وقتي كه پيش شيخ ِ ما:ويدگ مي
د و جن از ش مياگر كار تمام ، دكر ميو امر و نهي  نمود ميموعظه ، بيهوش كرده بود

 و اگر اطاعت نمي، رفت كه دوباره بر نگرددگ ميد از او عهد و پيمان ش ميمصروع مم
و ، دش ميتا از مصروع جدا  زد ميد او را ش ميز مي آمد و از مصروع جدا نكرد و با

(رد.خو ميود اما در حقيقت جن ضربه ش ميظاهراً فرد بيمار زده 
1848F

و درد را احساس  )2
و وقتي كه امام ، جن از او جدا شد، دامام احمد نزد بيماري كه بيهوش بود رفتكر مي

(باز گشت.احمد وفات يافت جن دوباره به بدن او 
1849F

ود كه ش مياز اين قضايا ثابت  )3
 ، را به مقتضاي قرآن و سنت و واقعيت امر ثابت است انسان، صرع و بيهوش كردن جن

كه معتزله اين را انكار كرده اند. و اگر اين سخنان و سر و صداها منجر به  هرچند
الي استوار است يخ ميد كه بر مفاهيده مياين بود كه انظار ديگران قرآن را كتابي قرار 

چون انكار اين وقايع مستلزم تكذيب و نادان قرار دادن ، كه حقيقت ندارند و از طرفي
 فتم؛ گ ميودند در اين مورد سخن نب مياگر اينها ن، ائمه و علماي اهل سنت است

                                                            
 )4/68،69»  (زادالمعاد« -1
 )1/539البن مفلح  (» الفروع « -2
 )، بنحوه 1/539انظر: المرجع السابق  ( -3
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يعني ناچارمبه خاطر ترديد گفتار اين جاهالن و نادانان در اين موضوع سخن بگويم (

زرگان دين دفاع كنم) زيرا اين موضوع از اموري است كه با حس و و از قرآن و ب
چون ، و آنچه با حس و مشاهده معلوم باشد نيازي به دليل ندارد، مشاهده معلوم هستند

پس خودتان ، امور محسوس خود دليل هستند و انكار آن سفسطه و انكار نا حق است
به خدا پناه بريد و از خداوند  ها سانانرا فريب ندهيد و شتاب نكنيد و از شرّ جن ها و 

آمرزش بخواهيد و به سوي او توبه كنيد؛ بيگمان خداوند امرزنده و توبه پذيرِمهربان 
 است.

 )328، 323( فتاوي العقيده ص -ابن عثيمين

 ] نسخه اي كامل براي معالجه ي فردي كه جادو شده است93[

اند خود را از تو ميگونه ود؟ مؤمن چش ميفردي كه جادو شده چگونه عالج  س:
سحر و جادو نجات دهد؟ آيا در قرآن و سنت براي رهايي و نجات از سحر و جادو 

 دعاهايي هست؟
 براي مداواي اين امور چند نوع عالج وجود دارد. ج:

اول: اينكه ببيند كه جادوگر چه كاري كرده است؛ اگر دانست كه مثالً مقداري مو را  
و يا دانست كه با چيزي جادو ، در شانه هايي آن را قرار داده استدر جايي قرار داده يا 

آن ، بسوزاند و از بين ببرد آن را از محلش خارج نموده، كرده آن را كجا گذاشته است
 ود.ش ميوقت اثر سحر از بين مي رود و آنچه را جادوگر خواسته انجام دهد باطل 

ه را كه انجام داده از بين ببرد و به دوم: جادوگر را اگر شناخته شد مجبور كنند آنچ
پس از اين كه ، ودش مياو گفته شود آنچه را كه انجام داده اي از بين ببر و گر نه كشته 

برساند؛ زيرا بنا به قول صحيح جادوگر  سحرش را باطل كرد ولي و حاكم او را به قتل
و از ، نين كردچ چنان كه عمر، ودش ميبدون آن كه از او درخواست توبه شود كشته 
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مجازات جادوگر ضربه ي «روايت است كه فرمود:  صلي اهللا عليه وآله وسلمپيامبر
 )1850F1(»شمشير است

د او را كن ميدانست كه يكي از كنيزهايش جادو  وقتي ام المؤمنين حفصه
(كشت.

1851F

2( 
اذكار و اوراد شرعي؛ زيرا اين اذكار در از بين بردن جادو تأثير  -1سوم: خواندن 

اعراف و يونس  ي سورهبه اين صورت كه آية الكرسي و آيات سحر كه در ، دارد زيادي
بر كاسه اي از آب خوانده شوند و ، و طه هستند به همراه كافرون و اخالص و معوذتين

و يا اين آيات خوانده شوند و بر او دم ، به جادو زده داده شوند تا از آن آب بنوشد
به خصوص اين دعا خوانده شود كه از ، دعا شود براي بهبودي و عافيت او و، شوند

بَّ النَّاسِ اللَّـهُ « ثابت است: صلي اهللا عليه وآله وسلمپيامبر بْ  مَّ رَ هِ ـأَذْ أَنْتَ  واشفِ ، بَاسَ الْ

امً  قَ ادِرُ سَ غَ اءً الَ يُ فَ كَ شِ اؤُ فَ اءَ إِالَّ شِ فَ ايفِ الَ شِ از جمله ) 2191 :و مسلم 5675 :البخاري( »الشَّ

مِ « خواند: صلي اهللا عليه وآله وسلماين است كه جبرئيل بر پيامبر دعاها قِيكَ  اللَّـهِ بِاسْ أَرْ

ذِيكَ  ؤْ ءٍ يُ ْ لِّ يشَ نْ كُ ِ مِ نيْ لِّ نَفْسٍ أَوْ عَ ِّ كُ نْ رشَ دٍ  مِ اسِ مِ  اللَّـهُ حَ يكَ بِاسْ فِ شْ قِيكَ  اللَّـهِ يَ  :مسلم( »أَرْ

اهللا احد) و معوذتين را سه بار بخواند. يا  قل هو( و، اين دعا را سه بار تكرار كند) 2186
بنوشد و از  اين دعاها بر مقداري از آب بخواند و دم كند و فرد جادو زده از آن

به حكم خداوند اثر سحر از بين ، باقيمانده ي آن يكبار يا بيشتر بر حسب نياز غسل كند
الرحمان بن حسن اين را علما رحمهم اهللا گفته اند: چنان كه شيخ عبد ، خواهد رفت

ة)( در باب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد)( رحمه اهللا در كتاب ذكر  ما جاء يف النُّرشَ

 كرده است.

                                                            
). و الحكم 1665،1666»  (الكبير«)، والطبراني في 112( 3/114»ننهس«)، والدر قطني في 1460الترمذي  ( -1

و صحّح وقفه علـي   ،و وافقه الذهبي. و قد ضعف الترمذي إسناده» صحيح غريب«) و قال: 8073( 4/36
 )3/376،377للمناوي  (» .و انظر: فيضالقديرجندب بن عبداهللا

 )16276»  ( الكبري«)، و البيهقي في 1562( 2/871» موطأ مالك« -2
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را خرد كند و داخل آب  ها آنبردارد و -كنار–هفت برگ سبز درخت سدر : چهارم
قرار دهد و آيات سوره ها و دعاهاي گذشته را در آن بخواند و دم كند؛ و از آن بنوشد 

اند با همسرش همبستر شود اين نسخه تو ميهمچنين غسل كند. همچنين مردي كه ن و
 –برايش به حكم خداوند مفيد است. آياتي كه روي آبي كه در آن برگهاي سبز سدر 

وند براي جادو زده و بر كسي كه از آميزش با همسرش باز داشته ش ميخوانده  –كنار 
 شده به شرح ذيل هستند:

 فاتحه سوره – 1

    ﴿ آية الكرسي در سوره بقره: -2            

                                      

                                  

                      ﴾ :۲۵۵[البقرة[ 

﴿ 122ه تا آي 107خواندن آيات سوره اعراف كه عبارتند از: آيه  – 3     
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         ﴾:۱۲۲ – ۱۰۶[األعراف[  

﴿ ونسي سوره 82و  81، 80، 79خواندن آيه هاي  – 4          

                              

                                  

                 ﴾ :٨٢ – ٧٩[يونس[ 

﴿ سوره طه 69و  68، 67، 66، 65خواندن آيه هاي  -5            

                               

                        

                                

     ﴾ :۶۹ – ۶۵[طه[ 

 خواندن سوره كافرون. -6
 سوره فلق و ناس) سه بار.( خواندن سوره اخالص و معوذتين -7

بَّ النَّاسِ اللَّـهُ «خواندن بعضي از دعاهاي شرعي مانند:  -8 بْ  مَّ رَ هِ ـأَذْ  واشفِ ، بَاسَ الْ

اءً  فَ كَ شِ اؤُ فَ اءَ إِالَّ شِ فَ ايفِ الَ شِ امً  أَنْتَ الشَّ قَ ادِرُ سَ غَ مِ « و همراه آن »الَ يُ لِّ  اللَّـهِ بِاسْ نْ كُ قِيكَ مِ أَرْ

ذِيكَ  ؤْ ءٍ يُ ْ ِ يشَ نيْ لِّ نَفْسٍ أَوْ عَ ِّ كُ نْ رشَ دٍ  مِ اسِ ـهُ حَ مِ  اللَّ يكَ بِاسْ فِ شْ ـهِ يَ قِيكَ  اللَّ به نام اهللا « .)1852F1(»أَرْ

يا چشم ، شرّ هر كسد و از ده ميم از شرّ هر چيزي كه تو را آزار كن ميتو را دم 
سه باراين دعا را » مكن ميبه نام اهللا تو را دم ، حسادت كننده اي خداوند تو را شفا بدهد

                                                            
 ). 2186مسلم  ( -1
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بخواند. و اگر اين آيات و دعاها را بخواند و بر سر و سينه جادوزده دم كند انشاءاهللا از 
 اسباب شفا است.

 )8/144( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعه –شيخ ابن باز 

 راههاي شرعي عالج سحر] 94[

فت: كسي كه گمان مي رود برايش جادوش شده گ مياز يكي از علما شنيدم كه  س:
 و بر آن معوذتين و آية الكرسي و سوره، هفت برگ سدر بردارد و در ظرف آبي بگذارد

﴿ وكافرون                     ﴾ :و سوره  ]۱۰۲[البقرة

د جادو شده كن ميفاتحه را بخواند....اين تا چه اندازه اي صحت دارد و كسي كه فكر 
 چه كار كند؟

بعضي از آثارسحر اين است كه شخص ، ترديدي نيست كه سحر وجود دارد ج:
چنان كه ، ذاردگ ميود. خواندن اين آيات و سوره ها تأثير ش ميحواس باخته و خياالتي 

﴿ رمايد:ف ميورد ساحران اهللا تعالي در م                    

                           

                                   

                                   

                 ﴾ :۱۰۲[البقرة[  

افتند و ب ميبهم ( و به آنچه شياطين صفتان و گناه پيشگان درباره ي سلطنت سليمان
ند. و حال آن كه سليمان هرگز نمود ميباور داشتند و از آن پيروي ، اندندخو ميبر مردم) 

جادو و آنچه و ، كفر نورزيده است و بلكه شياطين صفتان گناه پيشه كفر ورزيده اند
در بابل بر دو فرشته ي هاروت و ماروت نازل گرديده بود مي آموزند. و ان دو به آنچه 

فتند: ما وسيله ي آزمايش گ ميهيچ كسي چيزي نمي آموختند مگر اينكه پيشاپيش بدو 
هستيم كافر نشو از ايشان چيز هائي آموختند كه با آن ميان هر دو همسرش جدائي مي 
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انند به كسي زيان برسانند مگر تو ميخويش) ن( دويآن كه با چنين جا افكندند. و حال
 اينكه با اجازه و خواست خدا باشد.

اما اين تأثير با اجازه و خواست تكويني و تقديري الهي ، پس سحر و جادو تأثير دارد
اما ، افتد مياست؛ چون هيچ چيزي در جهان هستي جز با اجازه و تقدير الهي اتفاق ن

 جادو عالج و دوايي دارد.
را جادو كردند اما خداوند او را از آن نجات داد و  صلي اهللا عليه وآله وسلمپيامبر 

آنگاه اهللا تعالي پيامبرش را از ، آنچه را جادوگر انجام داده بود پيدا كردند و از بين بردند
ندد ب مييا ميخ هايي كه به يكديگر ، جادو نجات داد. اگر نخهايي كه ساحر گره مي زند

را از بين برد. چون جادوگرها در گره  ها آنوسيله هاي سحر پيدا شدند بايد  و يا ديگر
گاهي به حكم اهللا تعالي باطل ، ندندب ميها دم مي زنند و آن را براي مقاصد پليدشان 

ود. خداوند بر هر كاري تواناست در مواردي سحر و جادو با خواندن دعاهاي ش مي
د كسي كه جادو شده خودش دعا و كن ميرقي نف، ودش ميشرعي و آيات قرآني معالجه 

، قرآن بخواند يا كسي ديگر بر او بخواند و بر سينه و يا عضوي از اعضاي بدنش دم كند
اعراف  ي سورهمعوذتين و آيات معروف سحر در ، قل هو اهللا احد)(، آية الكرسي، فاتحه

 ﴿ واند:اعراف اين آيه ها را بخ ي سورهونس و طه را بخواند. از ي سورهو       

                            

                ﴾  

﴿ :سيون ي سورهو از                        

                               

                              

    ﴾ 
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﴿ طه: ي سورهو از                              

                          

                          

                      ﴾  

هقُلْ هو ( ي سورهو ، تا آخر بخواند را كَافرُونَ)الْـقُلْ يا أَيها ( ي سورهو همچنين   اللـَّ
(دو، أَح ) وذُ بِرَبالنَّاسِ) را بخواند بهتر است ( فَلَقِ) والْـقُلْ أَع وذُ بِرَبي سورهقُلْ أَع 

) وقُلْ هه و سپس براي بهبودي فردي كه ، ا سه بار تكرار كندأَحد) و معوذتين ر اللـَّ

بَّ النَّاسِ اللَّـهُ «جادو شده اينگونه دعا كند:  بْ  مَّ رَ هِ ـأَذْ اءَ  واشفِ ، بَاسَ الْ فَ ايفِ الَ شِ أَنْتَ الشَّ

امً  قَ ادِرُ سَ غَ اءً الَ يُ فَ كَ شِ اؤُ فَ و همچنين اين دعا را بر ا، و اين دعا را سه بار تكرار كند »إِالَّ شِ

مِ ( بخواند ذِيكَ  اللَّـهِ بِاسْ ؤْ ءٍ يُ ْ لِّ يشَ نْ كُ قِيكَ مِ ِ أَرْ نيْ لِّ نَفْسٍ أَوْ عَ ِّ كُ نْ رشَ دٍ  مِ اسِ يكَ  اللَّـهُ حَ فِ شْ يَ

مِ  ) اللَّـهِ بِاسْ قِيكَ اين دعا را سه بار تكرار كند و براي بهبودي بيمار دعا نميد و اگر در  أَرْ

لِ «دعايش اين را بگويد:  وذُ بِكَ تِ أَعُ ـهِ امَ لَقَ  اللَّ ا خَ ِّ مَ نْ رشَ اتِ مِ و سه بار آن را تكرار  »التَّامَّ

خوب است. همه اذكار و اوراد و آيات عالج و دواي سودمندي براي سحر ، نمايد
و با باقيمانده ي ، هستند.چنانچه اين دعا را بر آب بخواند و فرد سحر شده از آن بنوشد

اگر هفت برگ ، الي از اسباب شفا خواهد بودآن غسل كندبه حكم و خواست اهللا تع
از ، سبز سدر را خرد كند و در آب قرار دهد آنگاه اين دعاها و آيات را بر آب بخواند

اين امر زياد تجربه شده و خداوند آن را مفيد قرار ، اسباب شفا و بهبودي خواهد بود
و ، قرار گرفته است اين شيوه براي بسياري از مردم تجويز شده و مورد عمل، داده است

 فايده داده است.  ها آنخداوند به 
همچنين كسي كه به علت سحر ، اين مورد دواي مفيدي براي جادو شدگان است 

استفاده از اين دعا به اذن و ، اند با زنش همبستر شود اي شيوه برايش مفيد استتو مين
بر كسي ديگر  خواست خداوند برايش مفيد خواهد بود. خواه بر خودش بخواند يا
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بخواند يا آن را در آبي بخواند و سپس از آن بنوشد و با بقيمانده ي آب غسل كند. 
اين آيات و اذكار شرعي براي كسي كه جادو شده و براي كسي كه به  ي همهخواندن 

بايد ، اند با همسرش همبستر شود به حكم خداوند مفيد خواهند بودتو ميسبب جادو ن
و شفا دهنده فقط خداوند است و او تعالي ، هستند، وارد از اسبابدانست كه تمام اين م

و داروي شفاي امراض در اختيار رب العالمين است؛ زيرا هر ، بر همه چيزي تواناست
روايت  صلي اهللا عليه وآله وسلمدر حديث صحيح از پيامبر، چيزي به تقدير الهي است

لَ «است كه فرمود:  نْزَ ا أَ اءً إِ  اللَّـهُ مَ اءً دَ فَ هُ شِ لَ لَ نْزَ لَهُ الَّ أَ هِ جَ هُ وَ لِمَ نْ عَ هُ مَ لِمَ هُ  عَ لَ هِ نْ جَ  »مَ

درمان و شفا را ، خداوند هيچ دردي فرو نفرستاد مگر آن كه برايش شفايي قرار داده«
آفريدن دارو براي درمان دردها و  )1853F1(»ننددا مينند و بعضي ها آن را ندا ميبعضي ها 

 هربان است. امراض از الطاف پروردگار م
 .2/688مجموع فتاوي و مقاالت متنوعه -شيخ ابن باز

اند با زنش همبستر شود اين سخت تو مي] عالج مجرّب براي كسي به سبب جادو ن95[
 ترين و دردناك ترين انواع سحر است

، ويد: كسي كه به اين مشكل گرفتار شده استگ ميشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اهللا 
و در ظرفي قرار ، بگيرد و با سنگي يا چيزي ديگر خرد نمايد -كنار-هفت برگسبز سدر

آنگاه آيةالكرسي ، ندكن ميدهد و در ظرف به اندازه اي آب بريزد كه براي غسل كفايت 
هقُلْ هو ( كَافرُونَ) والْـقُلْ يا أَيها ( «و  وذُ قُلْ أَع( فَلَقِ) والْـقُلْ أَعوذُ بِرَب ( و، أَحد) اللـَّ

﴿ و آيات سحر كه در سوره اعراف هستند» بِرَب النَّاسِ)          

                                  

                         

                                                            
: أحمـد   ة، و أخرجـه بهـذه الزيـاد   »علمـه مـن علمـه و جهلـه مـن جهلـه« )، دون قولـه: 5678البخاري ( -1

)، و 10331» (الكبيـر «)، والطبرانـي فـي   5183» (مسنده«)، و أبويعلي في 4/278)، و  (1/377،443،453(
 قه الذهبي في الموضع الثاني.) و صححه و واف8205( 4/399) و 7424(  4/197الحاكم
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        ﴾  ونسي سوره 82تا  79و آيه هاي ﴿          

                              

                                  

               ﴾  سوره  69تا  65و آيه هاي

﴿، طه را بر آن بخواند و دم نمايد                    

                            

                         

                         ﴾ 

مقداري از آن بنوشد و با بقيمانده غسل كند بيماري ، برآببعد از خواندن اين آيه ها 
ود و اگر نياز بود دوبار يا بيشتر اين كار را انجام دهد تا آن كه بيماري ش مي برطرفاو 

 رفع شود.
 )26-24( ص، عالج األمراض بالقران و السنة –شيخ ابن باز 

 ند كن ميرا از جادو و حسادت حفاظت  انسان] از كاري كه 96[

حفاظت كند؟ آيا ، آيا دعايي هست كه وقتي آن را بخوانم مرا از ضرر حسادت س:
 دعايي هست كه وقتي آن را بخوانم سحر و جادو به من اصابت نكند؟جزاكم اهللا خيراً

 و ضررها خواندن بسم اهللا و الحمد هللا. يكي از اسباب كسب عافيت از همه بديها ج:
) وقُلْ هه ذتين بعد از نماز صبح و مغرب است كه سه بار خوانده شوند أَحد) و معو اللـَّ

تِ «همچنين خواندن اين دعا  لِامَ وذُ بِكَ لَقَ  اللَّـهِ أَعُ ا خَ ِّ مَ نْ رشَ اتِ مِ سه بار صبح و سه  »التَّامَّ

شيء في األرض وال في السماء  اسمه ال يضر معبسم اهللا الذي «بار شب. خواندن دعاي 
ين دعا را سه بار صبح و شام بخواند اين دعاها در احاديث صحيح ؛ ا»وهو السميع العليم

 روايت شده اند. صلي اهللا عليه وآله وسلماز پيامبر 
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 .2/687مجموع فتاوي و مقاالت  –شيخ ابن باز 

 ] اسباب اصابت جادو و چشم بد و عالج آن97[

 اسباب اصابت جادو و چشم بد و جن زدگي چيست؟ س:

وده و از اعمال حرام و كفري است؛ چون جادوگر با كمك بدان سحر و جادو ب ج:
د. جادوگر به جن ها تقرب مي جويد تا كن ميگرفتن از شياطين ديگران را سحر و جادو 

جادوگر هرگاه بخواهد به زن يا مردي زياني برساند ، او را در اصابت سحر ياري نمايند
، دكن ميو برايشان حيواني قرباني اند خو ميند فرا كن ميشياطين خود را كه از او اطاعت 

اهد كه فالن مرد يا زن را مورد اصابت خو مي ها آند و از ده ميرا انجام  ها آنخدمت 
ود اما بايد دانست كه اين كار با ضرر و ش ميقرار دهند و اينگونه آن مرد يا زن جن زده 

خود را با  ود عالج آن اين است كه نخست بايد فردش ميزيان به خواست خدا انجام 
از گناهان دوري ورزد و با گناهكاران و ، ذكر و عبادت و طاعت خداوند مشغول كند

و با خواندن اوراد و دعاها و اذكار شرعي ، و تدبر در آيات الهي، افراد فاسدهمراه نشوند
چون با اين امور خداوند بنده اش را از اينكه ، و مسنون خود را مورد محافظت قرار دهد

 د.كن ميبت جن يا سحر قرار بگيرد حفاظت مورد اصا
حسود و كينه توز هستند وقتي كه ، سبب چشم زدگي اين است كه بعضي از مردم

اشد دل خود را ب مي ها آنچيزي جالب توجه و زيبا را ببينند كه مورد پسند و شگفتي 
آنگاه از چشمشان و نگاهشان ، متوجه آن مي نمايند و مي كوشند سخن تندي بگويند

عالج مصونيت و ، دكن ميد و به اذن خداوند به ديگران اصابت آي مييرون ب ميچيزي س
و ، حفاظت از چشم زخم اين است كه از افرادي كه به حسادت مشهورند دوري نمايد

را نصيحت نمايند كه به ناحق  ها آندور نگه دارد.  ها آنچيزهاي جالب و زيبا را از ديد 
ينند بگويند: ب ميخواسته شود كه وقتي مسلماني را  ها آن و از، به مردم زيان نرسانند

 بارك اهللا فيك و بگويند:ما شاءاهللا ال قوة اال باهللا و امثال اين دعاها ي پر خير و بركت 
 فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين. 
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 ] چگونه خود را از از اذيت و آزار جن ها نجات دهيم98[

د كه اين خانه را كن ميلي در صحرا زندگي سؤال كننده اي مي پرسد كه در منز س:
از پدران و نياكان گذشته اش به ارث برده است و اخيراً در دومين روز از ماه مبارك 

به اين صورت كه از همين شب مرا از داخل و ، رمضان واقعهاي برايش رخ داده است
سي را ند بدون اينكه من ككن ميخارج خانه سنگ مي زنند و چراغ خانه را خاموش 

آنگاه نزد ، ردمب ميچهار روز را در حالي گذرانده ام كه از اين مصيبت رنج ، ببينم
را از ماجرا آگاه كردم اما در  ها آنمرا راهنمائي كنند و  ها آنخويشاوندانم آمدم كه شايد 

همراه من آمدند وقتي شب ، ندكن ميپاسخ من گفتند: دشمنانت اين كار زشت را با تو 
ريك گرديد آنچه را كه گفته بودم مشاهده كردند و مرا تصديق نمودند.بعد شد و هوا تا

 ند كه از اين خانه بيرون برويم و در آن نمانيم...كن مياز اين اتفاقات خانواده ام اصرار 
يد؟ حكم شريعت كن ميتحليل شما از اين وضعيت چيست؟ چه راه حلي را پيشنهاد 

 در اين مورد چيست؟
ا گروهي از جنهاي شيطان صفت و متمرد باشند كه بر شما ممكن است اينه ج:

يا فقط هدفشان بازيچه ، تعدي كرده اند و شما را اذيت نموده اند تا از خانه بيرون بروي
را  ها آنبه خاطر اينكه نا آگاهانه  ها آنگاهي ممكن است ، قرار دادن شما بوده است

به خدا پناه ببر و با خواندن قرآن در  به هر حال، يرندگ مياز تو انتقام  اي كردهاذيت 
و اين دعا ، اهي بخوابي خودت را محافظت نماخو ميخانه و خواندن آية الكرسي وقتي 

تِ «را بخوان  لِامَ وذُ بِكَ ـهِ أَعُ لَقَ  اللَّ ا خَ ِّ مَ نْ رشَ اتِ مِ سه بار و هر وقت وارد خانه  )1854F1(»التَّامَّ

وخري املخرج بسم اهللا وجلنا وبسم اهللا خرجنا  اللهم إين أسألك خري املولج« وي بگو:ش مي

يشء  ال يرض مع اسمهبسم اهللا الذي « هر صبح و شام سه بار بگو: )1855F2(»ربنا توكلناوعىل اهللا 

                                                            
 ).2709)،  (2708مسلم  ( -1
» االداب الشـرعيه «). قـال ابـن مفلـح فـي     3452» (الكبيـر «و الطبراني فـي   ،)، و سكت عنه5096أبو داود ( -2

 »رواه ابو داود من رواية إسماعيل بن عياش عن الحمصيين، فهو حديث حسن): «1/426(
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همواره در خانه و بيرون از خانه قرآن  )1856F1(»يف األرض وال يف السامء وهو السميع العليم

الوابل «و ، ابن تيميه»الكلم الطيب«كتاب  اين اذكار در، بخوان و به اذكار نبوي پايبند باش
و صلي ، نووي و ديگر كتابهاي حديث ذكر شده اند» األذكار«و كتاب ، ابن قيم»الصيب

 اهللا علي نبينا محمد و اله و صحبه و سلم.
 )76.77( ) ص27( مجلة البحوث اإلسالمية/العدد -الجنة الدائمة

 ها آنيكي از علما به ، ين شده اندخانواده اي گرفتار جن و اذيت و آزارشياط :2س
و صداي قرآن از طريق ظبط صوت ، بقره را بخوانند ي سورهنصيحت كرده كه همواره 

 در خانه پخش شود...حكم در اين مورد چيست؟
ترديدي نيست كه مبتال شدن به شياطين جن و بيهوشي و جن زدگي عقوبتي  :2ج

؛ اين خانواده بايد توبه نمايند و به الهي يا آزمايش و امتحاني از سوي خداوند است
نماز و ، اعمال صالح انجام دهد، دعا و قرآن بخواند، كثرت به ذكر و استغفار بپردازد

و خانه ها را از وسيله هاي لهو و دستگاههاي ترانه و ، روزه و صدقه نفلي زياد بدهد
ند و كن ميايجاد موسيقي و از عكس و فيلم هاي مبتذل و آنتن هاي ماهواره اي كه فتنه 

 ند خالي نمايند.ده ميبه حرام دعوت 
ند. شيطان كن ميهمواره سوره بقره را بخوانند چون جادوگران در برابر آن مقاومت ن

د؛ و بهتر است يكي از اهل كن ميود فرار ش مياز خانه اي كه سوره بقره در آن خوانده 
همچنين ، شب آن را بخواند هميشه در اول -مرد باشد يا زن-خانه آن را تالوت نمايد

اميد است از اين بال و ، از طريق دستگاه ظبط هر روز و هر شب سوره بقره خوانده شود
 مصيبت نجات يابند.

 .ه 7/11/1424 -از گفتار و امالي شيخ ابن جبرين

 ] جن زده نبايد از جن پيروي كند و بايد بر خودش دعا و قرآن بخواند99[

                                                            
 )68تخريج در فتواي  ( -1
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ود بزرگي از جن ها ش مييرند و گفته گ ميزدگي قرار  بعضي از مردم مورد جن س:
بر او مسلط شده است گاهي اين جن كافر يا مسيحي است و جن زده را به كارهايي 

اشند مانند ترك نماز و انجام كارهايي كه توانايي ب ميد كه مخالف شريعت ده ميدستور 
يت نموده و شكنجه اش اگر شخص اين كارها را انجام ندهد جن او را اذ، آن را ندارد

 د...راهشرعي براي رهايي از اين جن ها چيست؟كن مي

جن زدگي واقيت دارد و اگر جن به كسي كه جن زده هست دستور به انجام كار  ج:
د بايد شخص جن زده به شريعت خداوند پايبند باشند و از دستورات جن دا ميحرا

شر آن جن به خدا پناه ببرد و با  و بايد از، اطاعت نكند حتي اگر جن او را اذيت كند
خودش را محافظت نمايد؛  صلي اهللا عليه وآله وسلمخواندن قرآن و اذكار ثابت از پيامبر

هقُلْ هو ( از جمله اين اذكار و دعاها خواندن سوره فاتحه و سوره أَحد) و معوذتين  اللـَّ
ش را به چهره و بدنش است كه اينها را بخواند و سپس در دستهايش دم كند و دستهاي

(بار دوم و سوم همين كار را انجام دهد.، بمالد
1857F

همچنين ديگر سوره ها و آيات قرآني  )1
در طلب شفا و حفظ از شياطين انس و جن به خدا پناه ببرد. ، و اذكار ثابت را بخواند

ابن قيم و »الوابل الصيب«كتاب ، ابن تيميه» الكلم الطيب«براي اين دعاها به كتاب 
 امام نووي» األذكار«

 مراجعه كنيد كه در ان بسياري از انواع دعاها ذكر شده اند.
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.

 )75( )ص27( مجلةالبحوث اإلسالمية/العدد -اللجنة الدائمة

 ] حكم باز كردن سحر بوسيله ي سحر100[

ي برود تا جادويش را ازاو آيا جايز است كه نزد جادوگر، كسيكه جادو شده س:
 دور نمايد؟

                                                            
 ).5017،5748،6319ي  (بخار -1
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ند كه گفت: از كن ميجايز نيست؛ امام احمد و ابو داود از جابررضي اهللا عنه روايت  

لِ «پرسيده شد فرمود:  )1858F1(»نرشة«پيامبرصلي اهللا عليه وآله وسلم در مورد  مَ ن عَ وَ مِ هُ

يطَانِ   »از عمل شيطان است« )1859F2(»الشَّ

ا «ند؛ كن ميعي براي باز كردن جادو و سحر كفايت داروهاي طبيعي و دعاهاي شر مَ

لَ  نْزَ اءً  اللَّـهُ أَ فَ هُ شِ لَ لَ نْزَ اءً إِالَّ أَ هُ دَ لَ هِ جَ هُ وَ لِمَ نْ عَ هُ مَ لِمَ لَه عَ هِ نْ جَ هيچ ، زيرا خداوند )1860F3(»مَ

كه بعضي اين درمان ، دردي فرو نفرستاده مگر آن كه شفاي آن را نيز فرو فرستاده است
نند. پيامبرصلي اهللا عليه وآله وسلم به مداوا نمودن دا مينند و بعضي ندا ميو شفا را 

الَ « دستور داده و از معالجه با امور حرام نهي كرده و فرموده است: ا وَ وْ اوَ دَ بَادَ اهللاِ تَ عِ

ا  وْ اوَ دَ امٍ تَ رَ از پيامبر » اي بندگان خدا! خود را مداوا كنيد و با حرام مداوا نكنيد« )1861F4(»بِحَ

خداوند شفاي شما را در حرام « »يف حرامإن اهللا مل جيعل شفاءكم «وايت است كه فرمود: ر

 .وباهللا التوفيق )1862F5(»قرار نداده است
 وصلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.

 )107، 106( ص، فتاوي مهمة لعموم األمة -اللجنة الدائمة

                                                            
نشره نوعي رقيه براي عالج جن گرفتگي است، حسن مـي گويـد: نشـره از اقسـام سـحر و جـادو اسـت.         -1

 )بتصرف 5/46البن األثير ( »يةالنها«

 )8292(  4/418. و أخرجـه الحـاكم   من حديث جابر بـن عبـداهللا   )،3868داود ()، و أبو3/294(أحمد  -2
 ).3277» (صحيح أبي داود«صححه و وافقه الذهبي. و هو في و  من حديث أنس بن مالك 

 تخريج در فتواي سابق گذشت -3

و سـنده  ): «2/336» (عيـة األداب الشـر «. قال ابن مفلـح فـي  )، من حديث أبي الدرداء 3874أبو داود  ( -4
» ائـد مجمـع الزو «).قـال فـي   649( 24/254»الكبيـر «و أخرجه من حديث أم الدرداء:الطبراني فـي  ».حسن

 ».و رجاله ثقات):«5/86(
» مجمـع الزوائـد  «)،و عـزاه الهيثمـي فـي    1391)، بإسـنادجيد،و ابـن حبـان (   6966» (مسـنده «أبو يعلي في  -5

و رجال أبي يعلي رجال الصحيح،خال حسان بـن مخـارق؛ و قـد وثقـه     «)ألبي يعلي والبزار، و قال:5/86(
 ».ابن حبان
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 ] حكم رفتن براي معالجه پيش كاهنان101[

ه با دختري يتيم كه مادرش را از دست داده بود ازدواج  1403عيد فطر سال  در س:
د كر ميدر ابتداي ماه ذي الحجه اين دختر به بيماري رواني مبتال گرديد كه گريه ، كردم

پدرش او را به خانه اش برد و كاهني را براي معالجه او ، و فرياد مي كشيد زد ميو جيغ 
دودهاي بدبو معالجه كرد و دستور داد تا در طول ماه محرم كاهن او را با ، فرا خواند

يعني كسي (، حجبه) مي نامند( اين معالجه را ها آندختر در خانه تاريكي زنداني شود و 
بعد او بهبود ، حق ديدن بيمار را ندارد) كه اين كار را بدون موافقت من كرده بودند

رش گذراند و در آغاز ماه ربيع الثاني يافت و ماههاي صفر و ربيع االول را در خانه پد
و اكنون او را ، به خانه ام برگشت وقتي به خانه آمد همان بيماري اش دوباره شروع شد

براي معالجه و مداوا پيش پزشك متخصص بيماريهاي رواني برده ام كه او را با قرآن و 
خانواده اش راضي  اما، دعاهاي ماثور و به اضافه آن با ديگر عالج ها معالجه مي نمايد

و خانواده اش مرا از خواندن ، اهند او را نزد يكي از كاهنان معالجه كنندخو مينيستند و 
گفته است كه من سبب بيشتر شدن بيماري  ها آنچون كاهن به ، ندكن ميقرآن بر او نهي 

زد ..اگر پدرش نخواهد او را ن.وم چون معوذتين و آيةالكرسي را بر او خوانده امش مياو 
 كاهني ديگر ببرد من بايد چكار كنم؟ لطفاً هر چه زودتر مرا راهنمائي كنيد.

؛ اما به خلوت اي كردهشما با خواندن قرآن براو و دعاهاي نبوي كار خوبي  ج:
نشستن آن زن با مرد بيگانه حرام است و همچنين نبايد زن چيزي از بدنش را پيش او 

و اگر شما خود به معالجه او بپردازي بهتر ، اردلخت كند يا بيگانه دستش را بر او بگذ
همچنين براي معالجه او را به بيمارستان ببريد چون پزشك هاي متخصص ، است

در بيمارستان به عالج او خواهند پرداخت.اما بردنش نزد كاهنان ، بيماريهاي رواني

نْ أَتَى«رمايد: ف ميچون پيامبرصلي اهللا عليه وآله وسلم ، ممنوع است نْ  مَ هُ عَ أَلَ ا فَسَ افً رَّ عَ

ءٍ  ْ هُ يشَ بَلْ لَ قْ ْ تُ ةً  ملَ يْلَ بَعِنيَ لَ ةٌ أَرْ الَ هر كسي نزد كاهني بيايد و از او چيزي بپرسد نماز « )1863F1(»صَ

                                                            
 )2230مسلم  ( -1
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هُ «رمايد: ف ميو » ودش ميچهل روزش قبول ن قَ دَّ نًا فَصَ اهِ نْ أَتَى كَ ولُ مَ قُ لَ  بِامَ يَ رَ بِامَ أُنْزِ فَ دْ كَ قَ فَ

 َ ىلَ حمُ دٍ عَ ويد تصديق كرد به آنچه بر گ ميهر كسي نزد كاهني آمد و او را در آنچه « »مَّ

 )1864F1(»محمد نازل شده كفر ورزيده است
 وصلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.

 )119، 118( )ص26( مجلةالبحوث اإلسالمية/العدد -اللجنة الدائمة

 ] حكم رفتن براي معالجه نزد كاهنان 102[

اشد و چند بار او را به ب ميرم مدت طوالني است كه به بيماري رواني مبتال پد س:
بيمارستان برده ايم؛ يكي از خويشاوندان پيشنهاد مي نمايد كه او را پيش زني ببريم كه 

و همچنين گفته اند: فقط اسم مريض را به او ، نددا ميعالج چنين بيماري هايي را 
د؛ آيا جايز است كه پيش اين زن ده ميالج آن را شرح ويد و عگ ميبدهيد بيماري او را 

 برويم؟
پرسيدن در مورد بيماري از اين زن و امثال او و تصديق و تأييد آن جايز نيست؛  ج:

ند و در معالجات و كن ميزيرا اين زن از جمله كاهناني است كه ادعاي علم غيب 
 يرند.گ ميند از جن ها كمك ده ميخبرهايي كه 

نْ أَتَى « يح از پيامبرصلي اهللا عليه وآله وسلم روايت است كه فرمود:در حديث صح مَ

ءٍ  ْ نْ يشَ هُ عَ أَلَ ا فَسَ افً رَّ هُ عَ بَلْ لَ قْ ْ تُ اً  ملَ ومَ بَعِني يَ ةٌ أَرْ الَ هر كسي نزد كاهني آمد و از او « )1865F2(»صَ

                                                            
)و صـححه و وافقـه   15( 1/8)، و الحـاكم 503( 434/ 1سحاق بن راهويه فـي مسـنده   )، و إ2/429أحمد ( -1

و قال الحافظ العراقي فـي أماليـه: حـديث صـحيح . و     ):«..6/23» (فيض القدير«الذهبي. قال المناوي في 
فيـه:   ةو أخرجـه بزيـاد   -اه  » فقال الـذهبي: إسـناده قـوي    البيهقي في السنن، -أي عن الحاكم -رواه عنه

)، و ابـن ماجـه   9017» (الكبري«)، و النسائي في 135)، و الترمذي  (3409)، و أبو داود (2/476مد  (أح
 ). 3578و البزار ( )،639(

 »أربعني ليلة«)،بلفظ 2230مسلم  ( -2
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له و همچنين از پيامبرصلي اهللا عليه وآ »ودش ميچيزي پرسيد نماز چهل روز او قبول ن
 وسلم روايت است كه 

هُ «فرمود:   قَ دَّ نًا فَصَ اهِ ا أوكَ افً رَّ نْ أَتَى عَ ولُ مَ قُ دٍ  بِامَ يَ َمَّ ىلَ حمُ لَ عَ نْزِ رَ بِامَ أُ فَ دْ كَ قَ هر كسي « »فَ

ويد تصديق كرد به آنچه بر محمد نازل شده كفر گ مينزد كاهني آمد و او را در آنچه 
ورد آمده است پس بر اينها و كساني كه نزد احاديث زيادي در اين م )1866F1(»ورزيده است

را  ها آنرا تصديق نمود. بايد  ها آننداعتراض و عمل آنان را انكار كرد و نبايد آي مياينها 
و نبردنشان پيش مسئولين به  ها آننزد مسئولين امر برد تا مجازات شوند؛ چون ترك 

را بخورند و در مورد  ها آنضرر جامعه است و كمكي است به اينكه افراد جاهل فريب 
را تصديق كنند. پيامبرصلي اهللا عليه  ها آنبپرسند و  ها آنبيماريها و مشكالت خويش از 

أَ «رمايد: ف ميوآله وسلم  نْ رَ امَ رً نْكَ مْ مُ نْكُ تَطِعْ  مِ سْ ْ يَ إِنْ ملَ انِهِ فَ بِلِسَ تَطِعْ فَ سْ ْ يَ إِنْ ملَ هِ فَ هُ بِيَدِ ْ ريِّ يُغَ لْ فَ

بِهِ وَ  لْ بِقَ فُ فَ عَ لِكَ أَضْ ـذَ نِ الْ هر كسي از شما منكري ديد آن را با دستش تغيير دهد « )1867F2(»إِيامَ

و اين از همه ، و اگر نتوانست آن را با زبانش آن را تغيير دهد و اگر نتوانست با قلبش
نزد مسئولين امر مانند امير و  ها آنترديدي نيست كه بردن » ايمانش ضعيف تر است

با  ها آناز جمله انكار بر ، ئت امر به معروف و نهي از منكر و دادگاهفرماندار شهر و هي
 اشد.ب ميزبان است و از نوع تعاون وهمكاري بر نيكي و تقوا 

 )37، 36( ص، الرقي و ما يتعلق بها-فتاوي العالج بالقرآن و السنة -شيخ ابن باز

 دده مينجام د و كارهاي ساحرانه اده مي] حكم دعا خواننده اي كه تعويذ 103[

                                                            
)و صـححه و وافقـه   15( 1/8)، و الحـاكم 503( 434/ 1)، و إسحاق بن راهويه فـي مسـنده   2/429أحمد ( -1

و قال الحافظ العراقي في أماليـه: حـديث صـحيح . و    «.. ):6/23» (فيض القدير«اوي في الذهبي. قال المن
فيـه:   ةو أخرجـه بزيـاد   -اه  » فقال الـذهبي: إسـناده قـوي    البيهقي في السنن، -أي عن الحاكم -رواه عنه
ن ماجـه  )، و ابـ 9017» (الكبري«)، و النسائي في 135)، و الترمذي  (3409)، و أبو داود (2/476أحمد  (

 ). 3578)،و البزار (639(
 ).49مسلم  ( -2
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حكمشان ، ندكن ميند و جادو ده مياما تعويذ ، افرادي هستند حامل قرآن س:
(چيست؟

1868F

1(  
ود: اگر تعويذ ها ش ميند به تعويذهايشان نگاه كرده ده ميكساني كه تعويذ  ج:

اشند و شامل صدا زدن غير اهللا و كمك خواستن از غير خداوند بودند ب ميمتضمن شرك 
د؛ چون خواندن غير اهللا و كن ميرا از دايره ي دين بيرون  انسانه اين شرك اكبر است ك

كمك خواستن از غير اهللا در آنچه كسي جز خداوند توانايي آن را ندارد شرك اكبر 
د آئيني كه كن ميرا از آيين توحيد بيرون  انسانو بي خردي و گمراهي است؛ زيرا ، است

﴿ :رمايدف ميآئين ابراهيم است و خداوند متعال              

  ﴾ :و چه كسي از آئين ابراهيم روي بر مي تابد مگر كسي كه بي  ]۱۳۰[البقرة

﴿ رمايد:ف ميخرد است. دوري از آئين توحيد گمراهي است چون خداوند متعال   

                              

                     ﴾ :۵[األحقاف 

– ۶[ 
رستش كند كه تا چه كسي گمراهتر از كسي است كه افرادي را بفرياد بخواند و پ«

 .»ويند و اصالً آنان از بفرياد خواندن اينها بي خبرندگ ميروز قيامت پاسخش ن
خداوند بيان نموده كه هر كسي غير اهللا را به فرياد بخواند او را پرستش كرده است 

چون كسي كه او بفرياد ميخواند ، اما اين به فرياد خواندن براي او سودي نخواهد داشت
پس كسي كه ، كه او را پاسخ دهد حتي اگر تا روز قيامت او را صدا بزندامكان ندارد 

 اند گمراه ترين افراد است.خو ميچنين فردي را به فرياد 

                                                            
از سؤال فهميده مي شود كه سائل مي خواهد در مورد خواندن نماز پشت سر اين افراد بپرسـد كـه البتـه     -1

 پاسخ آن در جواب ذكر نشده است  
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– ها آناما اگر تعويذ ها از قرآن يا از دعاهاي جايز باشند علما در مورد آويزان كردن 

اختالف ، تكاي خود بگذاردخواه به گردن بياويزد يا بر ران يا بر بازو ببندد ويا زير م
چون پيامبرصلي اهللا عليه وآله ، قول راجح نزد من اين است كه جايز نيست، كرده اند

و ما حق نداريم چيزي را سبب قرار دهيم كه در شريعت ، وسلم اين كار را نكرده است
اثبات اسبابي كه در شريعت نيامده اند مانند اثبات ، به عنوان سبب ثابت نشده است

امي است كه در شريعت اساسي ندارند؛ بلكه چيزي را سبب قرار دادن در حقيقت احك
پس بايد چنين چيزي از ، اشدب ميبه معناي حكم كردن به اين است كه اين سبب مفيد 

صاحب شريعت ثابت باشد و گر نه امري بيهوده و بي ارزش است و شايسته ي مؤمن 
     نيست.

جادو  ها آنر با استعانت از ارواح شيطاني و خواندن اگ، دكن مياما اينكه فردي جادو 
د؛ چون كفر كن ميرا از دايره ي اسالم بيرون  انسانمي نمايد اين شرك اكبر است و 

و اگر با غير از اين امور جادو مي نمايد عالما اختالف كرده اند؛ مانند اينكه با ، است

﴿ رمايد:ف مياهللا تعالي ، ادويه جادو كند                       

                        

                                   

                                   

                                   

                             ﴾

و به آنچه شيطان صفتان و گناه پيشگانشان در باره ي سلطنت سليمان « ]۱۰۲[البقرة: 
نمودند و حال آنكه سليمان هرگز كفر نورزيده انند باور داشتند و از آن پيروي خو مي

جادو و آنچه در بابل بر دو ، و بلكه شياطين صفتان گناه پيشه كفر ورزيده اند، است
و به هيچ كسي چيزي نمي ، فرشته ي هاروت و ماروت نازل گرديده بود مي آموزند
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فر نشو. از فتند: ما وسيله ي آزمايش هستيم كاگ ميآموختند مگر اينكه پيشاپيش بدو 
ايشان چيزهائي آموختند كه با آن ميان مرد و همسرش جدائي مي افكندند. و حال آنكه 

انند به كسي زيان برسانند مگر اينكه با اجازه و خواست خدا تو ميبا چنين جادويي ن
رفتند كه برايشان زيان داشت و به ايشان سودي گ ميباشد و آنان قسمت هايي را فرا 

نستند هر كسي خريدار اينگونه متاع باشد بهره اي در آخرت دا ميماً اند و مسلرس مين
نخواهد داشت و چه زشت و ناپسند است آنچه خود را بدان فروخته اند اگر 

 . »نستنددا مي
جادوگر حتي كارش به حد كفر نباشد اگر از جادوي خود توبه نكند بايد كشته شود؛ 

ت. به مصلحت خود اوست چون وقتي چون كشتن او به مصلحت خود او و ديگران اس
و ، ماند ميد سالم رس ميكشته شود از ادامه دادن آن كار حرام و يا انجام كاري كه به كفر 

اين برايش بهتر است؛ چون خداوند وقتي به كافر و ستمگر مهلت دهد به مصلحت او 

﴿ رمايد:ف ميچنان كه خداوند متعال ، اشدب مينيست بلكه به زيانش      

                            

 ﴾ :يم به صالح ده ميكافران گمان نبرند كه اگر بديشان مهلت  ]۱۷۸[آل عمران

يم تا بر گناهان خود بيفزايند و براي آنان عذاب ده ميبلكه ما بديشان فرصت ، آنان است
 اي است. خوار كننده

 )318-316( فتاوي العقيده ص -شيخ ابن عثيمين

 حرام است حتي اگر مفيد باشد، ] رفتن نزد دعا خوانِ مشرك104[

مردي به شدت مريض شد و نزد همه پزشكان رفت اما خداوند شفاي او را به  س:
آنگاه او نزد مردي رفت كه به قبرها متوسل ، ر نفرموده بوددست اين پزشكان مقدو

خداوند او را به دست اين بت ، اهدخو ميود و تبرك مي جويد و از قبرها كمك ش مي
 پرست توسل كننده به مردگان و قبور آنان شفا داد....آيا رفتن نزد اين فرد جايز است؟
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ه اند و در اذهانشان جاي گرفته اين كار چند بار تكرار شده و مردم از آن متأثر شد
 د با اينكه شركمي ورزد. حكم دين در اين مورد چيست؟ده ميكه اين فرد مردم را شفا 

ند از قبيل به فرياد خواندن ده ميرفتن نزد كساني كه اعمال ترك آميز انجام  ج:
 رفتن نزد چنين كساني براي طلب شفا بوسيله، ها آنصاحبان قبرها و كمك خواستن از 

حتي اگر براي بعضي از مردم مفيد باشد؛ چون ممكن است ، حرام است ها آندعاي 
ود كه به سبب اين فرد شفا يافته ش ميتقدير الهي بر شفاي آن مريض رفته باشد و گمان 

ريبند تا نزد اين مشركين ف ميممكن است بيماري او كار شياطين باشدكه او را ، است
 از اذيت وآزارش دست بردارند. برود ديگر ها آنبرود وقتي نزد 

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.
  65ص – 27ش -فتاوي اللجنة الدائمة

  ند و از ديگر شعبده بازها بايد دوري نمودكن مي] از كساني كه جن ها را احضار 105[

اي ردند به بعضي از اطبگ ميبعضي از مردم وقتي دچار بيماري صرع و بيهوشي  س:
ند و اين اطبا جن ها را احضار ميكنند و حركت هاي عجيبي از اينها كن ميعرب مراجعه 

ويند: جن گ ميند و ده ميو بيمار را تا مدت زماني تنها و محبوب قرار ، سر مي زند
ند و در مقابل پول به كن ميزدگي دارد يا جادو شده و يا.....و اينها بيماران را معالجه 

د. حكم در اين مورد چيست؟ و همچنين حكم در مورد تعويذ هاي وش ميداده  ها آن
ود و آن را ش ميود و سپس در آب گذاشته ش ميقرآني كه آيات قرآن در كاغذ نوشته 

 رند چيست؟ خو مي
معالجه كسي كه دچار صرع و بيهوشي گرديد يا جادو شده بوسيله آيات قرآني و  ج:

ي كه معالج فردي باشد داراي عقيده درست و داروهاي مباح اشكالي ندارد؛ اما به شرط
ند كن ميبه امور شرعي پايبند باشد. اما رفتن براي معالجه نزد كساني كه ادعاي علم غيب 

يا جن ها را احضار مي نمايند و ديگر شعبده بازان و كساني كه وضعيت معلومي ندارند 
ي اهللا عليه وآله چون پيامبرصل، اشدب ميو كيفيت معالجه شان مشخص نيست جائز ن
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ءٍ «رمايد: ف ميوسلم  ْ نْ يشَ هُ عَ أَلَ ا فَسَ افً رَّ نْ أَتَى عَ هُ مَ بَلْ لَ قْ ْ تُ ةً  ملَ يلَ بَعِني لَ ةٌ أَرْ الَ هر كسي « )1869F1(»صَ

نزد طالع بين يا كاهني رفت و از او در مورد چيزي پرسيد نماز چهل روزش قبول 

نْ أَتَى « رمايد:ف مي؛ و »ودش مين نًا أَوْ مَ اهِ ا كَ افً رَّ دٍ  عَ َمَّ ىلَ حمُ لَ عَ نْزِ رَ بِامَ أُ فَ دْ كَ قَ ولُ فَ قُ هُ بِامَ يَ قَ دَّ فَصَ

ىلَّ  لَّمَ  اللَّـهُ صَ سَ يْهِ وَ لَ ويد تصديق گ ميهر كسي نزد كاهني رفت و او را در آنچه « )1870F2(»عَ

 »كرد به آنچه بر محمدصلي اهللا عليه وآله وسلم نازل شده كفر ورزيده است
كه در اين مورد آمده اند همه بر حرام بودن پرسيدن از كاهنان و و ديگر احاديثي 

ند و يا از كن ميو كاهنان كساني هستند كه ادعاي علم غيب ، ندكن ميتصديقشان داللت 
ادعاي علم  ها آنند كه نشانه اين است كه ده مييرند و كارهايي انجام گ ميجن ها كمك 

حديث معروفي كه امام احمد و ابو داود و ، يرندگ ميند و از جن ها كمك كن مي غيب
در اين ، با سند جيد از جابر رضي اهللا عنه روايت كرده اند در مورد چنين افرادي است

را در مورد باز كردن سحر پرسيدند  پيامبرصلي اهللا عليه وآله وسلمحديث آمده كه 

يطَانِ «فرمود:  لِ الشَّ مَ ن عَ وَ مِ عالج هايي كه كاهنان و و همه » از عمل شيطان است« )1871F3(»هُ

 ند مشمول اين حديث است.ده ميدروغگويان و شعبده باران انجام 
ود كه معالجه همه بيماريها و انواع صرع و بيهوشي و غيره با ش ميو با اين معلوم 

و از جمله اين طرق شرعي خواندن ، جايز است، راههاي شرعي و وسيله هاي مباح
كردن بر مريض است؛ چون پيامبرصلي اهللا عليه وآله آيات قرآني و دعاهاي شرعي و دم 

قَى «وسلم فرمود:  أْسَ بِالرُّ االَ بَ كً ْ نْ رشِ ْ تَكُ ا ملَ رقيه اشكالي ندارد تا وقتي كه شرك « )1872F4(»مَ
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ا «و فرمود: » نباشد وْ اوَ دَ الَ تَ ا وَ وْ اوَ بَادَ اهللاِ تَدَ امٍ عِ رَ اي بندگان خدا! خود را مداوا « )1873F1(»بِحَ

اما نوشتن آيات و دعاهاي شرعي با زعفران در بشقاب » چيز حرام مداوا نكنيدكنيد و با 
 تميزي يا در ورقهاي تميز و شستن آن و دادنش به بيمار اشكالي ندارد؛ و اين كار را

و » زادالمعاد«بسياري از سلف امت انجام داده اند چنان كه ابن قيم رحمه اهللا در كتاب 
د به خير و الزلم به كن ميه شرطي كه فردي كه اين كار را اما ب، غيره توضيح داده است

 دين معروف باشد.
 )33-31( ص، الرقي وما يتعلق بها -فتاوي العالج بالقرآن و السنة –شيخ ابن باز 

 ] نشانه هاي ساحران و جادوگران و شعبده بازان106[

بيماران  گروهي از مردم هستند كه به قول خودشان با طب سنّتي به معالجه ي س:
ويد: اسم خودت و مادرت را بنويس و گ ميبروي  ها آنمي پردازند. وقتي نزد يكي از 

ويند: بيماريِ شما گ ميد به او كن ميمراجعه  ها آنبرو فردا بيا. وقتي فرد روز بعد به 
.. اين افراد مدعي هستند كه در معالجه .چنين و چنان است و معالجه ات فالن چيز است

.. نظر شما در مورد اينها چيست؟ حكم رفتن نزد اينها چه .ندكن مياستفاده  از كالم خدا
 اشد؟ب مي

اين دليلي است بر اينكه او از ، يردگ مياز اين شيوه به كار ، كسي كه در معالجه ج:
د؛ پس بنابراين رفتن براي معالجه نزد كن مييرد و ادعاي علم غيب گ ميجن ها كار 

ز ايشان جايز نيست؛ زيرا پيامبرصلي اهللا عليه وآله وسلم در چنين فردي و سؤال نمودن ا

ءٍ «رمايد: ف ميمورد چنين افرادي  ْ نْ يشَ هُ عَ أَلَ ا فَسَ افً رَّ نْ أَتَى عَ هُ مَ بَلْ لَ قْ ْ تُ بَعِني  ملَ ةٌ أَرْ الَ صَ

يلَةً    )1874F2(»لَ
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نماز چهل شب او قبول ، هر كسي نزد كاهني برود و از او در مورد چيزي بپرسد«
 مسلم.» ودش مين

در احاديث زيادي از پيامبرصلي اهللا عليه وآله وسلم ثابت است كه ايشان از آمدن 
و تصديق گفته هايشان نهي كرده  ها آننزد كاهنان و طالع بين ها و جادوگران و پرسيدن 

 است.

نْ أَتَى «رمايد: ف ميپيامبرصلي اهللا عليه وآله وسلم  امَ افً رَّ نًا أَوْ عَ اهِ قَ  كَ دَّ دْ فَصَ قَ ولُ فَ قُ هُ بِامَ يَ

دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لَ عَ نْزِ رَ بِامَ أُ فَ ويد تصديق گ ميهر كسي نزد كاهني رفت و او را در آنچه « )1875F1(»كَ

 » به آنچه كه بر محمدصلي اهللا عليه وآله وسلم نازل شده كفر ورزيده است، نمود
ن اسم پدر هر كسي كه با پرتاب نمودن سنگريزه يا خط كشيدن روي زمين يا پرسيد 

آن هستند  ي نشانههمه اين موارد ، و مادر و اسم خويشاوندان بيمار ادعاي علم غيب كند
كه او از كاهنان و عرّافاني است كه پيامبرصلي اهللا عليه وآله وسلم از آمدن نزد آنان و 

دوري  ها آنو تصديق صحبتهايشان نهي كرده است. از اين رو بايد از  ها آنپرسيدن از 
پرهيز نمود؛ حتي اگر ادعا كنند كه با قرآن معالجه  ها آناز آمدن براي معالجه نزد  كرد و

 ها آنند و امور را بر ده ميند؛ چون روش اهل باطل اين است كه مردم را فريب كن مي
 ويند جايز نيست.گ ميند پس تصديقشان در آنچه كه ساز ميمشتبه 

ين امر از قبيل: قضات و امير و حاكم ناسد بايد به مسئولش ميرا  ها آنهر كسي كه  
شهر و هيئتهاي امر به معروف و نهي از منكر در هر شهري اطالع دهد تا حكم الهي در 

در امان باشند و از خوردن مال  ها آنو مسلمانان از شرّ و فساد ، اجرا شود ها آنمورد 
 مردم به ناحق جلوگيري شود.

 باهللا. و ال حول و ال قوة اال، واهللا المستعان
 )23، 2/22( الفتاوي -كتاب الدعوة -شيخ ابن باز

 ] برخي از نشانه هاي ساحران و جادوگران و شعبده بازان107[
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آيا جايز است كه مسلمان نزد كسي برود و از او در مورد بيماري اش بپرسد و  س:
 سپس بيمار از او بخواهد كه جادوي او را باطل، او به وي اطالع دهد كه جادو شده

آنگاه آن فرد كاسه اي را باالي سر بيمار قرار دهد و در آن سرب بريزد و سپس ، كند
بگويد كه فالني براي شما جادو كرده است؟ آيا جايز است كه مادر شخصي از چنين 

د؟ و بپرسد آيا پسرش كه ازدواج كرده كن ميفردي بپرسد كه پسرش با چه كسي ازدواج 
 در دل با ما دشمن است؟همسرش با ما دوستي نمي كند يا 

اند براي مالجه ي بيماريها به پزشكان متخصصِ بيماريهاي داخلي تو ميمسلمان  ج:
يا جرّاح يا پزشكان متخصص اعصاب و روان و ديگر پزشكان مراجعه كند تا بيماري او 

تجربيات  براساسحرام نيستند ، را تشخيص دهند و با داروهاي مناسب كه از نظر شرع
او را معالجه و مداوا كنند؛ زيرا اين كار در حكم استفاده از اسباب عادي و  علم پزشكي

البته عالج آن را ، بيماري را آورد و عالج آن را هم آورده است، متعارف است. خداوند
 نند.دا مينند و برخي ندا ميبرخي از افراد 

تشخيص  براي هيچ فردي جايز نيست كه به كاهنان مراجعه كند تا بيماري او را 
ويند تصديق نمايد؛ چون كاهنان از پيش گ ميرا در آنچه  ها آندهند. جايز نيست كه 

اهند خو ميدر آنچه  ها آنند تا از كن ميويند و يا جن ها را احضار گ ميخود چيزهايي 
 اشد.ب ميشرك  ها آنكار اينها كفر است و كمك گرفتن از ، كمك بگيرند

ءٍ «رمايد: ف ميپيامبرصلي اهللا عليه وآله وسلم  ْ نْ يشَ هُ عَ أَلَ ا فَسَ افً رَّ نْ أَتَى عَ هُ مَ بَلْ لَ قْ ْ تُ  ملَ

ةً  يلَ بَعِني لَ ةٌ أَرْ الَ   )1876F1(»صَ

هر كسي نزد كاهني برود و از او در مورد چيزي بپرسد نماز چهل شب او قبول «
 » ودش مين

نْ أَتَى«روايت شده كه پيامبرصلي اهللا عليه وآله وسلم فرمود: ، در سنن نًا  مَ اهِ هُ كَ قَ دَّ فَصَ

دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لَ عَ نْزِ رَ بِامَ أُ فَ دْ كَ قَ ولُ فَ قُ  )1877F1(»بِامَ يَ
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، ويد تصديق نمودگ ميهر كسي كه نزد كاهن و غيب گوئي رفت و او را در آنچه «
 »به راستي بر آنچه كه بر محمدصلي اهللا عليه وآله وسلم نازل شده كفر ورزيده است

ند كه عالج است از قبيل: ريختن سرب در كن ميادعا  مسلمان نبايد آنچه كاهنان
ظرفي باالي سر بيمار و امثال آن را بپذيرد؛ چون اين كارها جزء كهانت و غيبگوئي 

را در امر كهانت و  ها آن، وند. اگر مسلماني به اين كارها راضي باشدش ميمحسوب 
 استعانت از شياطين ياري كرده است.

نزد كاهني برود و او را بپرسد كه پسرش چه زماني همچنين جايز نيست كه كسي 
د و يا طالع بين و كاهن را بپرسد كه چه اتفاقاتي بين زن و شوهر و كن ميازدواج 

رند يا خير؛ زيرا خبر دادن از چنين دا ميآيا همديگر را دوست ، افتد ميخانواده ي ايشان 
 ند.دا ميچيزهايي از امور غيبي است و كسي جز خدا غيب ن

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.
 )163، 162( )ص19( مجلة البحوث اإلسالمية/ العدد -فتاوي اللجنة الدائمة

 ] حكم كمك گرفتن از جن يا مالئكه و يا تعويذ براي حفظ بدن108[

اسامي جن يا مالئكه) يا ( آيا براي مسلمان جايز است كه كه نامهاي روحاني س:
نزد علماي روحاني را به قصد ، ي خداوند و يا ديگر تعاويذ معروفاسماي حسنا

 حفاظت بدن از شرّ جن و شيطان و سحر بنويسد؟
كمك گرفتن از جن ها يا مالئكه براي دفع ضرر يا جلب نفع و يا براي حفاظت  ج:

را  ها آند؛ خواه كن ميرا از دايره ي اسالم خارج  انساناز شرّ جن ها شرك اكبر است و 
سي به فرياد بخواند و يا نامهايشان را بنويسد و تعويذ كند و بر خود آويزان كند يا در ك

اند و يا رس مياگر فرد معتقد باشد كه تعويذ به او نفع و فايده ، آب بگذارد و بخورد
 چنين اعتقادي كفر است. ، دكن ميضرر را از او دور 
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ضي از سلف جايز دانسته اند نوشتن اسماي حسناي خداوند و تعويذ كردن آن را بع 

و بعضي آن را مكروه دانسته اند؛ با اين استدالل كه به طور عام از تعويذ نهي شده 
ود براي آويختن ديگر تعويذهاي شرك ش ميوسيله و راهي ، آويزان كردن تعويذ، است
و چون اسماي حسناي خداوند اگر تعويذ شود در معرض چرك و آلودگي ها قرار ، آميز
 رد و اين توهين به نامهاي زيباي پروردگار است.يگ مي

 و صلي علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.
  57ص  28ش  مجلة البحوث اإلسالمية –فتاوي اللجنة الدائمة 

 وندش مي] بعضي از وسيله هاي شرك آميز كه براي مداوا استفاده 109[

اين است كه ، ندكن ميلجه از جمله اموري كه بعضي از افراد با آن مردم را معا س:
و يا حلقه اي نقره اي در ، ندكن مييا سرش ذبح  انسانگوسفند يا مرغي را روي سينهء 

و يا قطعه پارچه اي كوچك يا مشتي خاك در دستش ، ذارندگ ميدست مريض 
ويند: اين پارچه از لباس فالن فرد صالح است و اين گ ميم كه كن ميذارند.... فكر گ مي

جايز  ها آنخاك قبر اوست؛ حكم چنين مداوايي چيست؟ آيا تصديق  مشت خاك از
 است؟
قرباني كردن حيوان و ذبح آن براي غير اهللا حرام است. پيامبرصلي اهللا عليه وآله  ج:

 و اين از انواع شرك است.، د لعنت كرده استكن ميوسلم كسي را كه براي غير اهللا ذبح 

﴿ رمايد:ف ميخداوند متعال                         

                 ﴾ ۱۶۳ – ۱۶۲[األنعام[  

، خداوند راه در]  همه[ مرگم و ام زندگانى و عبادتم و نمازم گمان بى: بگو«
 نخستين من و ام يافته فرمان اين به و ندارد شريكى او )162( است يانجهان پروردگار

 »)163( مسلمانانم] از كس[
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نَ اهللاُ « در حديث صحيح از پيامبرصلي اهللا عليه وآله وسلم روايت است كه فرمود: عَ لَ

بَحَ  ِ اهللاِ من ذَ ريْ  )1878F1(»لِغَ

 ». دكن ميلعنت خدا بر كسي باد براي غير اهللا ذبح « 
حتي اگر ، نست كه مداوا به طريقه اي كه در سؤال ذكر شده جايز نيستبايد دا

ويند جايز نيست؛ گ ميحيوان به نام خدا ذبح شود. تصديق چنين كساني در آنچه كه 
 چون اين افراد از شعبده بازان و دجاالن هستند.

نْ أَ «در حديث صحيح از پيامبرصلي اهللا عليه وآله وسلم روايت شده كه فرمود:  تَى مَ

ءٍ  ْ نْ يشَ هُ عَ أَلَ ا فَسَ افً رَّ هُ عَ بَلْ لَ قْ ْ تُ ةً  ملَ يلَ بَعِني لَ ةٌ أَرْ الَ   )1879F2(»صَ

هر كسي نزد كاهني برود و از او در مورد چيزي بپرسد نماز چهل شب او قبول «
 .»ودش مين

نْ أَتَى «رمايد: ف ميپيامبرصلي اهللا عليه وآله وسلم  نًا مَ اهِ ولُ كَ قُ هُ بِامَ يَ قَ دَّ رَ بِامَ  فَصَ فَ دْ كَ قَ فَ

دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لَ عَ نْزِ  )1880F3(»أُ

، ويد تصديق نمودگ ميهر كسي كه نزد كاهن و غيب گوئي رفت و او را در آنچه «
 »به راستي به آنچه كه بر محمدصلي اهللا عليه وآله وسلم نازل شده كفر ورزيده است

 لم.و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و س، و باهللا التوفيق
 )86، 85( ص 28مجلّة البحوث ش  -فتاوي اللجنة الدائمة

 ] حكم ذبح حيوان براي غير اهللا به قصد شفا110[

ود نزد فردي ش ميمريض  ها آنبعضي از مردم وقتي كه خويشاوندي يا كسي از  س:
هنگامي كه مريض را نزد اين طبيب ، مي نامند» حكيم و طبيب سنّتي«مي روند كه آن را 

د؛ مگر آن شو ميويد: اين مريض سالم نگ ميرد و ب ميد انواعي از بيماريها را نام نآور مي

                                                            
 1978مسلم  -1

 تخريج در فتواي سابق گذشت  -2

 تخريج در فتواي سابق گذشت -3
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كه حيوان مشخّصي براي او ذبح شود و وقت ذبح اسم خدا برده نشود و بعد از آن 
 حيوان را در فالن جا دفن كنيد. 

آيا اگر كسي اين كار را براي طلب شفا ي بيماري بدون آن كه قصد شرك داشته 
د؟ و به طور آي ميود؟ آيا اين عمل شرك اكبر به شمار ش ميجام دهد گناهكار باشد ان

 كلي ذبح براي غير اهللا چه تأثيري بر عقيده ي مسلمان دارد؟
ذبح و قرباني حيوان براي غير اهللا به قصد شفا و يا براي هدفي ديگر شرك اكبر  ج:

﴿ رمايد:ف مياست؛ چون ذبح عبادت است؛ چنان كه خداوند        ﴾

 »كن قربانى] شتر[ و بگزار نماز پروردگارت براى پس« ]۲[الکوثر: 

﴿ رمايد:ف ميو                        

                ﴾ :۱۶۳ – ۱۶۲[األنعام[ 

، خداوند راه در]  همه[ مرگم و ام زندگانى و عبادتم و نمازم گمان بى: بگو«
 نخستين من و ام يافته فرمان اين به و ندارد شريكى او )162( است جهانيان پروردگار

 »)163( مسلمانانم] از كس[
ا سر بريده شود. اهللا پس خداوند متعال فرمان داده است كه حيوان فقط براي خد

ذبح را در كنار نماز ذكر نموده است. همچنين فرمان داده است كه از حيواناتي  تعالى
و از خوردن حيواناتي كه هنگام ذبح ، خورده شود كه فقط به نام اهللا تعالي ذبح شده اند

﴿ رمايد:ف ميچنان كه ، اسم خدا بر آن برده نشده نهي كرده است          

            ﴾ :۱۱۸[األنعام[  

 .»بخوريد، است شده برده آن بر خدا نام آنچه از مؤمنيد خداوند آيات به اگر پس«

﴿ رمايد:ف ميتا اينكه                      

                        ﴾

 ]۱۲۱[األنعام: 
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 »است گناه آن راستى به و. مخوريد، است نشده برده آن بر خدا نام آنچه از و«
باشد شرك اكبر است؛ خواه به قصد شفاي  پس ذبح براي غير اهللا براي هر هدفي كه

 مريض باشد يا براي هدفي ديگر باشد.
د كه حيواني را سر ببرند و اسم خدا را ده ميفردي كه به خويشاوندان بيمار دستور 

د. بايد به مسئولين ده ميشعبده باز و جادوگري است كه به شرك فرمان ، بر آن نگيرند
 رند و مجازات كنند تا مسلمانان از شرّ او راحت شوند. امر اطالع داده شود تا او را بگي

، ودش ميخداوند داروهاي مباحي براي ما قرار داده است تا بيمار بوسيله آن معالجه 
مراجعه كنيم و خود را با عالج مفيد و  ها آنو به اين صورت كه به پزشكان و بيمارست

ا كه از قرآن باشد جايز نموده كه جايز معالجه كنيم. همچنين خداوند براي ما رقيه اي ر
 مريض را با آن دم كنيم.

﴿ رمايد:ف ميد؛ اهللا تعالي كن ميقطعاً براي مؤمن همين كفايت         

             ﴾ :۳[الطالق[ 

 را حكمش خداوند نگما بى. است بس را او همو كند توكّل خداوند بر كه كسى و«
 .»گذارد مى اجرا به

اهند عقايد مسلمين را فاسد كنند خو مياما اين شعبده بازها دروغگو و دجال هستند. 
اجازه داده شود تا با  ها آنپس جايز نيست كه به ، و اموال مردم را به ناحق بخورند

ا گرفت و شرّ ر ها آنعقيده ي مردم بازي كنند و گمراهشان نمايند؛ بلكه بايد جلوي 
 را كم كرد.  ها آن

رها كردن اين شيادها منكري بزرگ است و گسترش فساد در زمين است. مسلمان 
د كن ميبايد عقيده اش را حفاظت كند و خود را با آنچه دين و عقيده اش را فاسد 

س ند پده ميو اگر اينها مردم را از غيب خبر ، نبايد نزد اين دجال ها برود، معالجه نكند
 كاهن و غيبگو هستند. 
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نْ أَتَى «پيامبرصلي اهللا عليه وآله وسلم  نًا مَ اهِ ىلَ كَ لَ عَ نْزِ رَ بِامَ أُ فَ دْ كَ قَ ولُ فَ قُ هُ بِامَ يَ قَ دَّ فَصَ

دٍ  َمَّ  )1881F1(»حمُ

به ، ويد تصديق نمودگ ميهر كسي نزد كاهن و غيب گوئي رفت و او را در آنچه «
 .»ه وآله وسلم نازل شده كفر ورزيده استراستي به آنچه كه بر محمدصلي اهللا علي

              30-1/28الفتاوي  -كتاب الدعوة -شيخ فوزان

                                                            
 اين باب گذشت 101تخريج در فتواي سابق -1
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 ] فرق بين خون حيض و استحاضه و نفاس1[

 خون حيض و خون استحاضه و خون نفاس با همديگر چه فرقي دارند؟ س:

اما اسم و حكم هر يكي با ديگري فرق ، ندآي ميها از يك محل بيرون اين خون ج:
 د چون علت و سبب هر يكي با علت و سبب ديگري متفاوت است. كن مي

 س:خون نفا
ود و باقيمانده ي خوني است كه ش ميخوني است كه بعد از زايمان مشاهده  س:نفا

اين خون به تدريج بيرون پس از زايمان ، در دوران حاملگي در رحم محبوس بوده است
 د. مدت آن گاهي كوتاه و گاهي طوالني است.آي مي

 خون نفاس حد اقلي ندارد. 
حد اكثر آن طبق قول مذهب اگر از چهل روز بيشتر باشد و مطابق با عادت حيض  

 ود. ش مياستحاضه محسوب ، نباشد
 اما صحيح اين است كه اكثر آن حدي ندارد. 

 د:آي ميان اما خوني كه بدون زايم 
در ، زن صالحيت حامله شدن را داشته باشد هرگاهسنّت الهي بر اين است كه  

د. يكي از حكمت هاي آي مياوقات مشخصي بر حسب حالت و طبيعتش از او خون 
 است. انسانوجود خون در رحم اين است كه خون يكي از اركان ماده حيات 

در ، د دانست كه در اغلب مواردود. بايش مينوزاد در شكم مادر با خون تغذيه  
خون حيض است؛ ، دآي ميبنابراين خوني كه از زن ، دآي ميدوران حاملگي از زن خون ن

عدم  ي نشانهتندرستي و سالمت است و نيامدنش  ي نشانهزيرا آمدن حيض در وقت آن 
 تندرستي است. علماي شريعت و پزشكان بر اين امر اتفاق نظر دارند. و از طرفي

 عموم مردم و تجربه هايشان بيانگر همين مطلب است. شناخت
بنابراين علما در تعريف حيض گفته اند: خوني طبيعي است كه در اوقات مشخصي  

و آن را حيض ناميده اند. شريعت اسالم اسمي را كه زنها بر اين خون ، دآي مياز زن 
كه مردم اين احكام رعي مقرر نموده ش ميو براي آن احكا، گذاشته اند تأييد كرده است
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وند؛ ش ميند. وقتي كه خون قطع شود احكام هم برداشته كن ميرا فرا گرفته و بر آن عمل 
 زيرا حكم با علتش دور مي زند.

از ، اين است كه حيض، پس بنا بر اين قول صحيح و بلكه آنچه قطعاً درست است
، كي بين دو حيضو زمان آن حداقل و حداكثر ندارد. همچنين طهر و پا، نظر سنّ زن

 هم حداقل مشخصي ندارد؛ بلكه حيض يعني: آمدن خون و طهر يعني نيامدن خون.
و گاهي  افتد ميود و گاهي زياد و ايام آن گاهي جلو ش ميخون حيض گاهي كم  

عقب؛ چون ظاهر نصوص شرعي و عمل مسلمين بيانگر همين مطلب است كه زنان جز 
 د.عمل به اين قول چاره اي ديگر ندارن

اما آنچه در مذهب حنبلي مشهور است اين است كه: كمترين سنّي كه زن در آن  
ود نُه سالگي است و اكثر آن پنجاه سالگي است. حداقل مدت حيض يك ش ميحيض 

و آنچه از اين فراتر باشد حيض نيست و ، شبانه روز است و اكثر آن پانزده روز است
عادت زن بيشتر بيايد يا كمتر يا پس و پيش و اگر از ، ودش ميبه سبب آن عبادت ترك ن

اند آن را به حساب بياورد كه سه بار تكرار شود و آنگاه برايش تو ميزماني زن ، شود
 د كه قضاي روزه خود را بياورد.شو ميود و بر او الزم ش ميعادت شمرده 

ويند: گ ميند اين است كه آور مينه براي همه آن ، دليلي كه براي بخشي از اين گفته 
د نادر است. اصل آي ميحالت غالب است و حالتي كه زن از آن بيرون ، آنچه وجود دارد

 ود.ش ميحكمي ثابت ن افتد مياين است كه براي آنچه به ندرت اتفاق 
بايد دانست كه اين دليل ضعيفي است؛ چون آنچه وجود دارد تفاوت هاي زيادي  

ر دارند كه زنها در اين امور با يكديگر د. همه بر اين امر اتفاق نظآي ميدر آن پيش 
 متفاوت هستند.

و همه بر اين ، لغوي و عرفي، وند: شرعيش ميامور به سه صورت نامگذاري  
مطابقت مي نمايند كه اين خون حيض است و نبود آن طهر و پاكي است؛ آنچه اين سه 

 روشن ترين و رساترين حكم است.، حقيقت بر آن متفق هستند
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و يا ، خوني است كه از پانزده روز بيشتر باشد، از ديدگاه مذهب: استحاضهبنابراين  
اند حيض قرار بگيرد. مانند اين كه از يك شب و روز كمتر باشد تو ميخوني باشد كه ن

 يا قبل از نُه سالگي يا بعد از پنجاه سالگي باشد. 
 ،اصل است و استحاضه امري عارضي است، اما قول صحيح اين است كه حيض

بيه به زني باشد كه ش مييا خان، مانند اين كه: هميشه و به طور مداوم از زن خون بيايد
د به اين صورت كه همواره از او خون بيايد؛ مگر در اوقات آي ميهميشه از او خون 

اگر ، كوتاهي كه قابل توجه نيستند. به هر حال اگر ثابت شد كه خون زن استحاضه است
و آنچه بيشتر از ، ودش ميحيض او شمرده ، همان عادت، است قبل از اين عادتي داشته

ود كه بايد غسل كند و در آن روزها عبادت نمايد. ش ميعادت اوست استحاضه شمرده 
د تفاوت قايل شد. به اين آي ميان در خوني كه از او تو مياگر عادت مشخصي ندارد؛ اما 

شي از خون سياه و بخشي صورت كه بخشي از خون غليظ و بخشي از آن رقيق يا بخ
قرمز و يا بعضي بد بو و بعضي غير بد بو باشند. پس خون غليظ و سياه و بد بو حيض 

، اما از نظر مذهب در چنين خوني كه متفاوت است شرط، است و بقيه استحاضه است
ذارند كه صالحيت حيض بودن را داشته باشد. يعني از يك شبانه روز كمتر نباشد گ مي

 ه روز بيشتر نباشد.و از پانزد
عادت مشخصي ، و اگر زن، اما درست اين است كه چنين چيزي اعتبار ندارد 

، يعني: شش يا هفت روز را حيض حساب كند، نداشت در هر ماهي اغلب دوران حيض
سپس بعد از گذشت آن روز ها كه حيض ، به دليل آنچه در احاديث بيان شده است

د بگيرد و آي مياند جلوي خوني را كه تو ميي كه غسل كند و تا جاي، شمرده شده اند
 براي وقت هر نمازي وضو بگيرد و نماز بخواند.

 خالصه مطالب گذشته اين است كه:  
 سبب آن والدت است. س:خون نفا

 د.آي مياستحاضه: خوني است كه به سبب بيماري يا چيزي ديگر پيش 
 حيض: خون اصلي و طبيعي است.
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 )53-48( ص، ولي البصائر و األلبابإرشاد أ -الشيخ السعدي

 ] احكام متعلق به حيض و نفاس2[

 احكام متعلق به حيض و نفاس چه هستند؟ س:

علما گفته اند: حيض: خوني طبيعي است كه اگر زن صالحيت حامله شدن را  ج:
و گفته اند خداوند اين خون را به عنوان ، دآي ميداشته باشد در روزهاي معيني از او 

بنابراين وقتي كه زن حامله شود در اغلب ، زند در شكم مادر پديد آورده استغذاي فر
يرد گ ميردد. وقتي كه زن حيض شود احكام زيادي به او تعلق گ ميموارد خونش قطع 

 كه عبارتند از: 
ه پيامبر صلَّىخواندن نماز و گرفتن روزه بر او حرام است. زيرا  -اول علَيه وآله  اللـَّ

][ م فرمود:وسلَّ مْ ْ تَصُ ملَ لِّ وَ ْ تُصَ تْ ملَ اضَ ا حَ آيا مگر نه اين است كه زن در دوران « إِذَ

  )1882F1(»گيرد نمياند و روزه خو مينماز ن، حيض
بنابراين در دوران قاعدگي جايز نيست كه زن روزه بگيرد. همچنين جايز نيست كه 

ند گناهكار است و روزه و نماز بخواند. اگر در حالت حيض روزه بگيرد يا نماز بخوا
 نماز او پذيرفته نيست.

دوم: زن اگر در دوران قاعدگي باشد طواف كعبه بر او حرام است؛ چون وقتي كه 
ه پيامبر صلَّى، رضي اهللا عنها) هنگام اداي مناسك حج قاعده شد( عايشه علَيه وآله  اللـَّ

لُ [ وسلَّم به او گفت: عَ فْ ا يَ ىلِ مَ عَ َ أَالَّ تَطُوىفِ بِ ـالْ افْ ريْ اجُّ غَ ـحَ ]الْ همه كارهايي را كه « بَيْتِ

  )1883F2(»د انجام بده غير از اين كه كعبه را طواف نكنده ميحاجي انجام 
ه پيامبر صلَّىوقتي كه به  رضي اهللا ( علَيه وآله وسلَّم گفتند: كه صفيه بنت حيي اللـَّ

ها پيامبر صلَّى، عنها) قاعده شده يَ ؟][ علَيه وآله وسلَّم فرمود: للـَّ تُنَا هِ ابِسَ آيا او ما را « أَحَ
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د كه صفيه طواف كر ميعلَيه وآله وسلَّم فكر  اللَّـه پيامبر صلَّىچون  )1884F1(»نگاه داشته است؟
يامبر پ، آنگاه مردم گفتند: او طواف افاضه را انجام داده است، افاضه را انجام نداده است

ه صلَّى وا«علَيه وآله وسلَّم فرمود:  اللـَّ جُ رُ  ».حركت كنيد« »اُخْ

را انجام داد و سپس  -جطواف ح -د كه اگر زن طواف افاضهآي مياز اين حديث بر 
احكام حج او تمام شده است؛ حتي اگر بعد ، دوران قاعدگي اش فرا رسيد و حيض شد

احكام او تمام شده است؛ زيرا ، ا و مروه قاعده شداز طواف افاضه و قبل از سعي صف
 اند سعي بين صفا و مروه را انجام دهد.تو ميزن در دوران قاعدگي 

ود. ش ميود كه طواف وداع از زن حائض ساقط ش ميهمچنين از اين حديث فهميده 

 يچنان كه به صراحت در حديث ابن عباسرَضه رَ النَّاسُ أَنْ [أُمِ ويد: گ ميعنْه آمده كه  اللـَّ

مْ بِ  هِ دِ هْ رُ عَ ونَ آخِ كُ ـيَ نْ الْ فِّفَ عَ هُ خُ نَّ ـبَيْتِ إِالَّ أَ ]الْ ائِضِ مردم در يافتند كه وقتي « حَ

اما اين طواف از زن حائض ، براي آخرين بار كعبه را طواف كنند، اهند بروندخو مي
  )1885F2(»ساقط است

اند در ايام تو مين شوهر نبنابراي، سوم: آميزش و جماع با زن حائض جايز نيست

﴿ رمايد:ف ميقاعدگي با زنش آميزش كند. چون خداوند متعال       

                               

           ﴾ :پرسند مى حيض درباره تو از« ]۲۲۲[البقرة ،

 پاك كه وقتى تا و گيريد كناره زنان از حيض]  وقت به[ پس، است رنج]  مايه[ آن: بگو
 همان از] كنند غسل[، شوند پاك]  خوبى به[ چون گاه آن، مكنيد نزديكى آنان با، شوند

 .»كنيد آميزش آنان اب است داده فرمان شما به خداوند كه جا
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حرام است. ، بيانگر اين مطلب است كه جماع و آميزش با زن در دوران حيض، آيه
چون خداوند متعال ، هرگاه زن پاك شد تا وقتي كه غسل نكرده نبايد با او آميزش نمود

نَ «رمايد: ف مي رْ ا تَطَهَّ إذَ  يعني وقتي كه غسل كردند. »فَ

  ﴿ رمايد:ف ميخداوند متعال        ﴾ :باشيد جنب اگر و« ]۶[املائدة ،

 .»كنيد غسل
به صورتهاي ديگر با همسرش آميزش ، اند به غير از جماع و مقاربتتو مياما شوهر 

خودش را ، اند در زماني كه زنش قاعده استتو ميكند. اين عمل از شهوت فردي كه ن
ميزش و مقاربت با همسر از راه پشت حرام است؛ كنترل كند مي كاهد. بايد دانست كه آ

 خواه زن حائض باشد يا نباشد.
وند اين است كه اگر زن در وقت ش ميمترتب ، چهارم: از جمله احكامي كه بر حيض

بايد فوراً غسل كند تا بتواند نماز را پيش از آنكه وقت نماز ، نماز از حيض پاك شد
زن بعد از طلوع فجر صادق و قبل از طلوع  تمام شود بخواند. به عنوان مثال: اگر

خورشيد پاك شد بايد غسل كند و نماز صبح را در وقتش بخواند. بعضي از زنان در اين 
ويند: بعداً گ ميوند؛ اما ش ميند به اين صورت كه در وقت نماز پاك كن ميمورد كوتاهي 

د: بعداً و بعداً تا وينگ ميزنها ، انيم به خصوص در زمستانخو مييم و نماز كن ميغسل 
ود. بايد دانست كه اين كار براي زن حرام است؛ بلكه بايد ش مياينكه وقت نماز تمام 

 غسل كند تا نماز را سر وقتش بخواند.

 نند:دا ميبديهي است كه اوقات نماز را همه مردم 
 وقت نماز صبح از طلوع فجر و سپيده دم تا طلوع خورشيد است. 

به يك برابر ، زوال خورشيد است تا وقتي كه سايه هر چيزپس از ، وقت نماز ظهر
                    ود.ش ميآن برسد. يعني به اندازه طول آن 

ود تا اين كه خورشيد زرد و كم نور ش ميوقت عصر آغاز ، بعد از پايان وقت ظهر
 يي كه در ضرورت مي افتند تا غروب خورشيد وقت عصر است.ها آنردد. و براي گ مي
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 قت مغرب از غروب خورشيد تا تمام شدن سرخيِ افق است.و
و بعد از نصف شب وقتي ، تا نيمه شب وقت نماز عشا است، با تمام شدن سرخي

مگر اينكه ، ود. چون وقت آن تمام شده استش مياست كه نماز عشا در آن خوانده ن
 خواب رفته باشد يا فراموش كرده باشد. انسان

يَها إذا [ رمايد:ف ميعلَيه وآله وسلَّم  ـهاللَّ پيامبر صلَّىزيرا  الَةٍ أَو نَسِ نْ صَ نْ نَامَ عَ مَ

رها] كَ هر كسي از نمازي خواب رفت يا آن را فراموش كرد هر وقت آن را به ياد « ذَ

 )1886F1(»آورد آن را بخواند
اگر  -د: اين است كه اين خونآي ميدر مورد خوني كه از زن ، بايد دانست كه اصل

ود؛ مگر اينكه چيزي باشد كه آن را از اين ش ميحيض محسوب  -ر سن حيض باشدد
 اصل و قاعده بيرون كند. 

د آي مياين است كه دانسته شود خوني كه ، دكن ميخون را بيرون ، آنچه از اين قاعده
ود. يا مانند ش ميخارج ، بلكه به دليلي ديگر مانند پاره شدن رگي، خون طبيعي نيست

ود ش ميو يا سببي از اين اسباب كه باعث ، دنبال عمل جراحي از زن خون بيايداينكه به 
ود. ش ميحيض شمرده ن، اين خون، آنگاه در اين صورت، تا خون غير طبيعي از زن بيايد

همچنين در مواردي كه مدام از زن خون بيايد به طوري كه بيشتر روزهاي ماه از او 
د و چنين زني عادت ماهيانه اش آي ميبه شمار  خون بيايد؛ در اين صورت او مستحاضه

 قبل از اين خونريزي معتبر است.
چنين زني مدت عادت هميشگي خود را حيض حساب كند و سپس غسل نمايد و  

در ماههاي گذشته كه خون حيضش به ، نماز بخواند؛ حتي اگر خون بيايد. يعني زن
ا در صورتي كه خونش در آن ر، مدت زمانش چه قدر بوده، صورت طبيعي مي آمده

از حيض به حساب بياورد و پس از آن غسل ، د و مستحاضه استشو ميتمام ماه قطع 
 كه جريان خون ادامه پيدا كند. هرچندكند و نماز بخواند؛ 
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 پنجم: از اموري كه به احكام حيض و نفاس مرتبط است:
، گر شوهرهمسرش را در حالت حيض طالق دهد. ا، اين است كه جايز نيست مرد 

گناهكار است و بايد زن را دوباره به همسري خود ، طالق داد، زنش را در حالت حيض
و او را نگاه دارد تا پاك شود. آنگاه در طُهري كه در آن با زن خود آميزش ، بر گرداند

نكرده طالقش بدهد؛ زيرا در صحيحين از ابن عمر روايت است كه او زنش را در حالت 
هعمررضي و ، حيض طالق داد ه پيامبر صلَّىعنْه اين قضيه را به اطالع  اللـَّ علَيه وآله  اللـَّ

ه پيامبر صلَّىوسلَّم رسانيد.  ا« علَيه وآله وسلَّم ناراحت شد و فرمود: اللـَّ هَ عْ اجِ َ لْريُ هُ فَ رْ ، مُ

الً  امِ ا أَوْ حَ رً ا طَاهِ هَ لِّقْ مَّ لِيُطَ و سپس در حالت ، ر بده تا به زنش رجوع كندبه او دستو« »ثُ

  )1887F1(»طهر يا حاملگي او را طالق دهد
در اين كار  -را هدايت كند ها آناهيم ما و خو ميكه از خداوند  -بسياري از مردم

ند يا در طهري كه در آن ده ميشتاب مي ورزند و همسرانشان را در حالت حيض طالق 
ند. قبل از اينكه مشخص شود كه حامله است يا هد ميبا زنش آميزش كرده آن را طالق 

بايد از آن توبه كند و زني را كه اين گونه طالق  انسانهمه اين موارد حرام هستند. ، نه
  داده بايد آن را بر گرداند.

اموري كه به احكام حيض و نفاس متعلق هستند: عبارتند از اين ، ششم: و از جمله
اگر قبل از چهل روز پاك شود بايد غسل كند و ، دآي ميكه زني كه از او خون زايمان 

، قبل از كامل شدن چهل روز نماز بخواند. اگر ماه رمضان بود روزه بگيرد؛ چون اگر زن
اند با او همخوابي و آميزش كند؛ تو ميحكم زنهاي پاك را دارد و شوهرش ، پاك شد

آميزش به ، جايز باشد حتي اگر چهل روز كامل نشده باشد؛ زيرا وقتي كه نماز خواندن
 طريق اولي جايز است.

از جمله احكامي كه متعلق به حيض و نفاس هستند: مطلبي است كه به آن اشاره 
، دآي ميو زني كه از او خون زايمان  آيد ميكرديم و آن اينكه زني كه از او خون حيض 

 واجب است كه غسل كنند.، وقتي كه پاك شدند
                                                            

 ) و اللفظ له1471و مسلم  ( ،)و أطرافه عنده4908البخاري  ( -1
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ان شاءاهللا ، يمكن ميادند و ما به همين مقدار بسنده احكام حيض و نفاس بسيار زي 
 كفايت خواهد كرد.

 )115-112( فقه العبادات -شيخ ابن عثيمين

 دآي مي] حكم زني كه معلّم قرآن است و عذر شرعي برايش پيش 3[

قرآن را چگونه به ، در زمان قاعدگي، دكن ميزني كه قرآن كريم را تدريس  س:
د؟ دختر دانشجو و دانش آموز اگر خونِ حيض و يا نفاس دختران دانشجو تدريس كن

 حكمش چيست؟، داشته باشد
به او مرخصي ، مدت نفاسش، دكن ميمعموالًبه استاد يا دانشجويي كه وضع حمل  ج:

فقط به گوش كشيدنِ تالوت دختران ، ند. اگر استاد مجبور بود تدريس كندده مي
را با اشاره  ها آناشتباه ، رآن را اشتباه خواندندجايي از ق ها آندانشجو بسنده كند و اگر 

 يا با لفظ تصحيح نمايد.
قرآن را روي ميز بگذارد و با چوبي يا خودكاري يا چيزي ديگر قرآن را ورق ، استاد

قرآن را روي ميز يا صندلي بگذارد و به ، بزند. اگر دانشجوي زن در زمان نفاس بود
 ن همكالسيهايش گوش كند.يا از قرآ، آيات قرآن فقط نگاه كند

ه پيامبر صلَّى أِ « علَيه وآله وسلَّم فرمود: اللـَّ رَ قْ ـالَ يَ ال الْ نُبُ وَ ـجُ نَ الْ يْئًا مِ ائِضُ شَ حَ

ـ آنِ الْ رْ   )1888F1(»جنب و حائض قرآن نخوانند« »قُ

ويد كه قول بيشتر اهل علم از گ ميو ، ترمذي اين حديث را غريب دانسته است
 همين است. ، بوده اند ها آنابعين و كساني كه بعد از صحابه و ت

                                                            
ــذي  ( -1 ــن ماجــه  131الترم ــي  (595،596()، و اب ــدار قطن ــي 2/87)،  (118، 117/ 1)، و ال ــي ف )، و البيهق

أحمد شاكر في تعليقه علي  مة). و قد صحح هذا الحديث بعض أهل العلم كالعال1375، 422» (الكبري«
 210 -206ا/ » إرواء الغليـل «)، و ضعفه بعضهم كالشـيخ األلبـاني قـي    131( 1/237،238»سنن الترمذي«
 ).544، 6/543» (فيض القدير«)، و 183( 138/ 1»تلخيص الحبير«). و انظر: 192(
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اجازه داده اند كه اگر بيم آن مي رود كه حفظ قرآن را ، اما بعضي از علما به حائض
، و يا اينكه اگر ضرورتي بود مانند امتحان يا تدريس، قرآن بخواند، دكن ميفراموش 

را بخواند همان طور كه ذكر و دعا  اند بخشي از آيه ايتو مياند قرآن را بخواند. او تو مي
جايز است. چون احاديثي كه در آن جنب و ، وندش ميهمراه با آياتي كه در اوراد ذكر 

جاي بحث و بررسي دارند. بنابراين بعضي از  ،حائض ازخواندن قرآن نهي شده اند
 يا به اشاره و تلويحاً با آن مخالفت ورزيده اند. واهللا اعلم، به صراحت، علما

 األجوبة الفقهية علي األسئلة -الشيخ ابن جبرين
 إعداد: عبدالعزيز المسيند-)105، 104( التعليمية التربويةص

 دچار نوسان شود چه كار كند؟، ] اگر عادت ماهيانه ي زن4[

 اگر عادت قاعدگي زن پس و پيش يا كم و زياد شود چه كار كند؟ س:

، اگر عادت ماهيانهء زن تغيير كرد آنچه علما و فقهاي مذهب حنبلي گفته اند: ج:
ود و مردم همواره بر قول ش مياعتباري ندارد؛ مگر آن كه تكرار شود. بر اين قول عمل ن

 –قول صحيح  -آمده: زنان جز عمل به اين» االنصاف«ند كه در كتاب كن ميصحيح عمل 
ت قاعدگي منتظر شود تا مد، چاره اي ندارند؛ و آن قول اين است: هرگاه زن قاعده شد

متوجه شد كه پاك است  هرگاهاش تمام شود. در اين ايام نماز نخواند و روزه نگيرد. 
، خواه عادت آن پس و پيش شده باشد و خواه كم و زياد، غسل كند و نماز بخواند

ببيند. همين هفت روز اعتبار ، مانند: اين كه عادتش پنج روز باشد و او هفت روز خون
از پنج روز به هفت روز تغيير پيدا ، ود. عادت قبليِ چنين زنيش ميدارد و حيض شمرده 

(بدون اين كه نيازي به تكرار آن باشد، دكن مي
1889F

1(. 
عمل زنان صحابه و تابعين رضي اهللا عنهن بر همين بوده است و اساتيد ما به همين 

ندارد و ويد: بايد حالت جديد سه بار تكرار شود دليلي گ ميفتوا داده اند؛ زيرا قولي كه 
، سنّي كه در آن زن، از طرفي مخالف با داليل است. همچنين قول صحيح اين است
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و ممكن است قبل از نه سالگي باشد يا بعد از پنجاه ، ود مشخص نيستش ميحيض 
، چون اصل، ودش ميحيض شمرده ، پس هرگاه ايام قاعدگي اش فرا رسيد، سالگي باشد

 حيض است و استحاضه عارضه است. 
 )148( ص، الفتاوي السعديه -سعديشيخ 

 ] حكم خون تيره قبل از حيض5[

يند و نماز ب ميخون تيره اي ، زني قبل از حيض و قاعدگيِ معمول و عادي خود س:
 حكم چيست؟، ودش ميعادت او شروع  براساسسپس قاعدگي او ، اندخو مين

فْ « ويد:گ ميام عطيه رضي اهللا عنها  ج: دُّ الصُّ نَّا الَ نَعُ ةَ وَ كُ ـرَ يْئاً الْ رِ شَ ةَ بعد الطُّهْ رَ دْ  )1890F1(»كُ

 » ديم.آور ميما زرد آب و آب تيره اي را كه بعد از پاكي مي آمد چيزي به حساب ن«
به ، د به نظر من حيض نيستآي ميپس بنابراين مايع تيره اي كه قبل از خون حيض 
ض حيض را و زن عاليم و عوار، خصوص وقتي كه قبل از ايام عادت ماهيانه باشد

 نداشته باشد. ، همچون كمر درد و گرفتگي عضالت بدن و امثال آن
 پس بهتر است نمازي كه در اين روزها ترك كرده آن را اعاده كند.

       )4/280( مجموع فتاوي و رسائل -الشيخ ابن عثيمين

 ود؟ش ميقاعده ، ] آيا زن حامله6[

در دو روايت كه از عايشه  آيا زن حامله قاعدگي و حيض دارد يا نه؟ چون س:
ديده ام كه در يكي آمده است كه زن حامله قاعده ، رضي اهللا عنها روايت شده اند

 هرگاهويد: گ ميد. در روايتي ديگر از عايشه رضي اهللا عنها روايت شده است كه شو مين
 خون ديد نماز نخواند.... از اين دو قول كدام يك صحيح تر است؟، زن حامله

 و السالم علی رسوله و آله و صحبه..و بعد: ةوالصال،  وحدهاحلمدهللا ج:
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نظريات متفاوتي ، قاعدگي و حيض دارد يا نه، فقها در مورد اين كه: آيا زن حامله
يند؛ ب ميدارند و قول صحيح اين است كه زنِ حامله در دوران حاملگي خون حيض ن

رار داده كه سه حيض بگذراند؛ اين را ق، چون خداوند يكي از انواع عده براي زن مطلّقه
 تا مشخص شود كه حامله است يا نه.

اين درست نبود كه سه بار حيض ، شتدا ميقاعدگي و حيض ، و اگر زنِ حامله
 دليلي بر عدم حاملگي باشد.، آمدن

 وصلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.، وباهللا التوفيق
 )5/392( اإلفتاءفتاوي اللجنة الدائمةللبحوث العلمية و

 چيست؟ آن حكم بيايد دوباره سپس، شود قطع حيض خونِ اگر] 7[

ود و سپس در روز ش ميد و قطع آي ميخون حيض در ايام عادت ماهيانه دو روز  س:
ود... آيا در روز سوم از روزهاي عادت ماهيانه نماز بخوانم ش ميچهارم بار ديگر شروع 

 يا نه؟
و جايز ، رددگ مينماز از او ساقط ، عادت ماهيانه قرار داردتا وقتي كه زن در ايام  ج:

روزه ، حتي اگر در بعضي از روزها خون قطع شود، نيست كه در وسط ايام عادت
ند تا وقتي كه زن در ايام عادت است آي ميبه شمار ، بگيرد؛ زيرا اين روزها از ايام حيض

وان عالمت پايان حيض و عالمت پاكي يعني سفيدي خالصي كه زنان آن را به عن
 مشاهده شود.، ننددا مي

، چنين زني در همهء ايام عادت خود نماز نخواند و روزه نگيرد و قرآن را دست نزند
و روز سومي كه شما گفتي و يا روز بعد آن حكم ايام حيض را دارد؛ مگر آن كه كامالً 

 پاك شود.
 )26، 25( فتاوي المرأة، الشيخ ابن جبرين

 هـ)1409ط(، لمسندجمع: محمد ا

 ند كن مي] استفاده از قرصهايي كه از آمدن حيض جلوگيري 8[
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 ند چيست؟كن ميحكم استفاده از قرصهايي كه از آمدن خون حيض جلوگيري  س:

اشكالي ندارد. به شرطي كه ، وندش مياستفاده زن از قرصهايي كه مانع از حيض  ج:
بايد با اجازه ي شوهرش اين كار را  براي سالمتي و تندرستي زن مضرّ نباشند؛ البته

و ، اشندب مينم چنين قرصهايي براي سالمتي زنان مضرّ دا ميبكند. اما تا جايي كه بنده 
از امر طبيعي جلوگيري  هرگاهامري طبيعي است و ، مشخص است كه خون حيض

 قطعاً براي بدن مضرّ خواهد بود.، شود
و ، عدگي دچار اختالل و تغيير شودوند تا عادت قاش ميهمچنين اين قرصها باعث 

زن در مورد نماز و همخوابي با همسرش دچار شك و ترديد گردد؛ بنابراين من 
نم زنان از اين دا مياما مناسب ن، ويم كه استفاده ي زنان از اين قرصها حرام استگ مين

 چون برايشان مضرّ است.، قرصها استفاده كنند
تقدير الهي راضي باشند؛ زيرا در سال حجة  ويم: شايسته است زنان بهگ ميبنده 
ه پيامبر صلَّىالوداع  در حالي كه عائشه گريه ، نزد عائشه آمد علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

ه پيامبر صلَّى -عائشه براي اداي عمره احرام بسته بود -دكر مي علَيه وآله وسلَّم  اللـَّ

لَّكِ « فرمود: عَ ا لَكِ لَ ؟مَ تِ سْ پيامبر ؟ گفت: بله؛ »چه شده تو را! شايد حيض شده اي« »نَفِ

ه صلَّى تَبَهُ « علَيه وآله وسلَّم فرمود: اللـَّ ءٌ كَ ْ ا يشَ ذَ مَ  اللَّـهُ هَ نَاتِ آدَ ىلَ بَ اين چيزي است « »عَ

 )1891F1(»كه خداوند براي زنان مقدور نموده است
به  ها آنگرفتن و نماز خواندن براي  پس بهتر است زنان صبر نمايند و اگر روزه

پس به ذكر و تسبيح خدا ، اما دروازه ي ذكر باز است، سبب حيض مشكل است
و اين از بهترين اعمال ، بپردازند و صدقه بدهند و با كردار و گفار به مردم نيكي كنند

 است.
                )4/283( مجموع فتاوي و رسائل -الشيخ ابن عثيمين

 يندب ميخون حيض ، زني كه بعد از فرا رسيدن وقت نماز] حكم 9[
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حكم آن نماز ، اگر زني بعد از آن كه وقت نماز فرا رسيده خون حيض ببيند س:
 چيست؟ آيا اين نماز را با وجود حيض بخواند؟

اگر بعد از آن كه وقت نماز فرا رسيد خون حيض ديد. مثالً نيم ساعت بعد از  ج:
چنين زني بعد از آنكه پاك شد بايد قضاي اين نماز را به ، دزوال آفتاب خون حيض دي

 جا بياورد.

﴿ رمايد:ف ميچون خداوند متعال                     

 ﴾ :است زماندار واجبى، مؤمنان بر نماز« ]۱۰۳[النساء« 

ه يامبر صلَّىپچون ، نماز نخواند، ايشان در وقت حيض علَيه وآله وسلَّم  اللـَّ

مْ ؟« رمايد:ف مي ْ تَصُ ملَ لِّ وَ ْ تُصَ ت ملَ اضَ ا حَ ت إِذَ يْسَ   »أَلَ

  )1892F1(»گيرد نميآيا مگر نه چنين است كه زن در ايام قاعدگي نماز نميخواند و روزه «
هم ندارند.  وند قضائيش مينمازهايي كه در دوران قاعدگي خوانده ن، به اجماع علما

نماز آن ، اما اگر زن پاك شد و هنوز وقت نماز به اندازه ي خواندن يك ركعت باقي بود
ه پيامبر صلَّىچون ، وقت را كه در آن پاك شده بخواند  رمايد:ف ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ

ن « ةً مِ عَ كْ كَ رَ رَ نْ أَدْ ـمَ سُ الْ مْ بَ الشَّ رُ غْ بْلَ أَنْ تَ ِ قَ كَ العَرصْ  عَرصْ رَ دْ أَدْ قَ هر كسي يك ركعت « »فَ

  )1893F2(»نماز عصر را دريافته است، از نماز عصر را قبل از غروب خورشيد دريافت
پس اگر زن در وقت عصر يا قبل از طلوع خورشيد پاك شد و براي غروب يا طلوع 

اول و  بايد نماز عصر را در مورد، باقي مانده بود، خورشيد به مقدار خواندن يك ركعت
 نماز صبح را در مورد دوم بخواند. 

 )4/276( مجموع فتاوي و رسائل -الشيخ ابن عثيمين

 ] حكم زني كه در حالت حيض نماز و طواف و سعي انجام دهد 10[
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به حج رفتم و دوران قاعدگي ام فرا رسيد و من از اين كه كسي را اطالع دهم  س:
و طواف كرده و سعي را انجام دادم...  وارد حرم شدم و نماز خواندم، خجالت كشيدم

 چه چيزي بر من الزم است و بايد دانست كه اين قاعدگي بعد از نفاس آمده است؟
جايز نيست كه نماز بخواند؛ خواه در ، زني كه در حالت حيض يا نفاس باشد ج:

آله وسلَّم علَيه و اللَّـهمكه باشد يا در شهر و يا در هر جائي ديگر؛ چون پيامبر صلَّى 

مْ ؟«فرمود:  ْ تَصُ ملَ لِّ وَ ْ تُصَ ت ملَ اضَ ا حَ يْسَ إِذَ   »أَلَ

 )1894F1(»گيرد نمياند و روزه خو ميآيا مگر نه چنين است كه زن در ايام قاعدگي نماز ن«
همه مسلمين بر اين اجماع دارند كه براي زن در حالت حيض نماز خواندن و روزه 

كارها را در حالت حيض انجام داده بايد توبه كند و  و زني كه اين، گرفتن جايز نيست
 از آنچه از او سر زده از خداوند طلب آمرزش نمايد. 

طواف زن در حالت حيض صحيح نيست. البته سعيِ او بين صفا و مروه صحيح 
 است؛ چون قول راجح اين است كه مقدم كردن سعي بر طواف حج جايز است.

واف كند؛ چون طواف افاضه يكي از اركان حج است و پس بنابراين او بايد دوباره ط
 يرد.پذ ميتحللّ دوم جز با طواف افاضه انجام ن
نبايد شوهرش با او آميزش كند تا وقتي كه طواف ، بنابراين اگر ايشان متأهل هستند

اند عقد كند. تو ميو اگر مجرّد هستند تا وقتي كه طواف افاضه را انجام نداده ن، دكن مي
 عالي أعلم.واهللا ت

 )4/272( مجموع فتاوي و رسائل -الشيخ ابن عثيمين

 اند احرام ببندد؟تو مي] آيا زن در حالت حيض 11[

زني كه در حالت حيض قرار دارد دو ركعت نماز احرام را چگونه بخواند؟ و  س:
 اند آهسته و در دلش آيات قرآن را بخواند يا نه؟تو ميآيا زن در حالت حيض 
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ه پيامبر صلَّىندارد؛ زيرا از ، نماز، كه احرام بايد دانست ج: علَيه وآله وسلَّم ثابت  اللـَّ
پيامبر نيست كه نماز احرام بخواند يا به خواندن آن دستور دهد يا كسي آن را بخواند و 

ه صلَّى  علَيه وآله وسلَّم عمل او را تأييد نمايد.  اللـَّ
اند در حالت تو ميتن احرام دوران قاعدگي اش آغاز شده دوم: زني كه قبل از بس

علَيه وآله وسلَّم به اسماء بنت عميس زن  اللَّـه پيامبر صلَّىچون «حيض احرام ببندد؛ 
 يضابوبكرره عنْه وقتي در ذي الحليفه نفاسش آمد دستور داد كه غسل كند و احرام  اللـَّ

  )1895F1(»ببندد
اند احرام ببندد و بر احرام خود باقي تو ميدر ايام قاعدگي قرار دارد همچنين زني كه 

 بماند تا اين كه پاك شود آنگاه كعبه را طواف كند و سعي را انجام دهد.
، اند قرآن بخواند؟ در جواب بايد گفت: بلهتو مياما اين كه در سؤال پرسيده كه آيا 

اند قرآن بخواند. تو ميصلحت بود زني كه در حالت حيض است به هنگام نياز يا اگر م
اهيد براي تقرّب و ثواب خو مياما اگر نيازي نبود و مصلحتي هم در كار نبود و فقط 

 بهتر است كه نخواني.، قرآن بخوانيد
 )2/647( إعداد: أشرف بن عبدالمقصود، من فتاواه -الشيخ ابن عثيمين

ز طواف افاضه را انجام نداده ود و او هنوش مي] حكم زني كه ايام قاعدگي اش شروع 12[
 و بايد سفر كند 

زني به همراه محرم خود به حج آمده است و او همه مناسك حج را انجام داده  س:
و مجبور ، كه قبل از انجام دادنش ايام قاعدگي اش آغاز شده است، به جز طواف افاضه

چه ، داده باشد بدون آنكه طواف افاضه را انجام، است به همراه كاروان خود حركت كند
 ود؟ش ميچيزي بر او الزم 

هر آنچه براي كساني كه تحلّل اول را انجام داده اند و تحلّل دوم را انجام نداده  ج:
د. بنابراين مقاربت جنسي و اسباب آن و عقد نكاح باش ميحرام است بر او نيز حرام ، اند
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از نزديكترين ميقات براي  اند فوراً به مكه برگردد وتو ميبر او حرام است. هر وقت كه 
عمره احرام ببندد. سپس وقتي كه به مكه رسيد مناسك عمره را انجام دهد و بعد از آن 

ود. براي اين كه ش ميطواف افاضه را انجام دهد و با انجام طواف افاضه حج او كامل 
 ود. ش ميسفر كرده بر او چيزي الزم ن، بدون اداي طواف افاضه

 )64، 4/63( فتاوي و رسائل -يمالشيخ محمد بن إبراه

 در روز رمضان از حيض پاك شود حكم آن چيست؟، ] اگر زني13[

 حكم آن چيست؟، اگر زني در روز رمضان از حيض پاك شد س:

شده  برطرفبايد روزه بگيرد؛ زيرا عذر شرعي ، صحيح ترين قول علما براساس ج:
اگر در اثناي روز ثابت شد كه همان گونه كه ، و بايد قضاي اين روز را بياورد، است

و نزد ، رند و نمي آشامندخو ميچيزي ن، مسلمانان در باقي آن روز، هالل ماه رؤيت شده
 ند.آور ميجمهور علما قضاي آن را به جا 
 براساس، اگر در روز رمضان به شهرش باز گشت، مسافر هم همين طور است

امساك كند و چيزي نخورد و  بايد باقي مانده ي آن روز را، صحيح ترين قول علما
 البته بايد قضاي آن روز را بجا بياورد. ، نياشامد؛ چون حكم سفر از بين رفته است

 )3/213( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة -الشيخ ابن باز

 حق حضور در حلقه هاي ذكر در مساجد را ندارد، ] زن در حالت حيض14[

 اي ذكر در مساجد حاضر شود؟ جايز است كه در حلقه ه، آيا براي حائض س:

 برايش جايز نيست كه در مسجد بماند.، زني كه در حالت حيض است ج:
اشكالي ندارد به شرطي كه مطمئن باشد ، اما اگر از داخل مسجد عبور كند و بگذرد 

اند در مسجد تو ميكه مسجد با خون او آلوده نخواهد شد. بنابراين وقتي كه حائض ن
ت كه براي گوش دادن به قرآن و شركت در حلقه هاي ذكر به پس جايز نيس، بماند

مسجد برود؛ مگر اين كه محلي بيرون از مسجد باشد كه صدا بوسيله بلندگو به آنجا 
پس در اين صورت اشكال ندارد كه در آن جا بنشيند و گوش كند؛ چون ، درس مي
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ه ر صلَّىپيامبگوش دادنِ حائض به قرآن و ذكر اشكالي ندارد. چنان كه از  علَيه وآله  اللـَّ
اند در حالي كه خو ميو قرآن  زد ميوسلَّم ثابت است كه كه ايشان به سينه عائشه تكيه 

  )1896F1(»عائشه در حالت حيض بود
اما رفتن حائض به مسجد و ماندن در آن براي گوش دادن قرآن و ذكر جايز نيست. 

علَيه وآله وسلَّم خبر دادند كه  اللَّـه يامبر صلَّىپبنابراين وقتي كه در سفر حجة الوداع به 

يَ ؟][ صفيه در حالت حيض قرار دارد فرمود: تُنَا هِ ابِسَ   )1897F2(»رد؟دا ميآيا ما را نگاه « أَحَ

ه پيامبر صلَّى ، د او طواف افاضه را انجام نداده استكر ميعلَيه وآله وسلَّم فكر  اللـَّ
واف افاضه را انجام داده است. و اين بر آن داللت مي نمايد كه ماندن زن گفتند: او ط

 »حائض در مسجد حتّي براي عبادت هم جايز نيست.
ه پيامبر صلَّىاز  علَيه وآله وسلَّم روايت است كه ايشان به زنان دستور دادند كه  اللـَّ

دستور داد كه از محل ، عده بودندو به زناني كه قا، براي نماز و ذكر به عيدگاه بروند
(عيدگاه فاصله بگيرند.

1898F

3(  
 )274، 4/273( مجموع فتاوي و رسائل -الشيخ ابن عثيمين

 حرام است و كفّاره دارد ، ] جماع و مقاربت با زن در ايام حيض15[

 اگر شوهر با زنش در حالت حيض آميزش كند حكمش چيست؟  س:

لت حيض به نص قرآن و سنت حرام جماع و مقاربت شوهر با زنش در حا ج:

﴿ رمايد:ف مياست؛ خداوند متعال                 

      ﴾ :۲۲۲[البقرة[  

 از حيض]  وقت به[ پس، است رنج]  مايه[ آن: بگو، پرسند مى حيض درباره تو از«
 »گيريد كناره زنان

                                                            
 ).301)، و مسلم (7549، 297البخاري  ( -1

 اين باب ذكر شد. 2تخريج حديث در قتواي شماره  -2
 ).890)، و مسلم (324البخاري  ( -3
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منظور اين است كه در حالت حيض نبايد با زن جماع شود. اگر كسي با زنش 
مقاربت كرد بايد توبه كند و دوباره چنين كاري نكند و كفاره بپردازد. كفاره ي آن اين 

البته فرد اختيار دارد كه يك دينار بدهد ، است كه يك دينار يا نصف دينار صدقه بدهد
ن عباس رضي اهللا عنهما روايت است كسي كه با زنش در چون از اب، يا نصف دينار

فِ دِينَارٍ « مقاربت كند بايد، حالت حيض ينَارٍ أَوْ بِنِصْ قُ بِدِ دَّ تَصَ يك دينار يا نصف « »يَ

اند به تو ميو اگر طال نيافت ، هر دينار برابر يك مثقال طال است )1899F1(»دينار صدقه كند
 علم.اندازه ي قيمت آن نقره بدهد. واهللا ا

 )99، 2/98( فتاوي و رسائل -الشيخ محمدبن إبراهيم

 ] كافي است كه زن مستحاضه براي هر نمازي وضو بگيرد 16[

، آيا براي مستحاضه كافي است كه استنجا بكند و از نوار بهداشتي استفاده كند س:
همان ، وضو بگيرد و نمازش را بخواند؟ يا اين كه براي هر نمازي جداگانه غسل كند

 د؟ده ميور كه غسل جنابت را انجام ط
غسل كند و براو واجب ، بايد بعد از به پايان رسيدن مدت حيض، زن مستحاضه ج:

بلكه بايد براي هر نمازي وضو ، نيست كه مجدداً براي هر نمازي جداگانه غسل كند
 بگيرد.

اصل در اين مورد حديثي است كه در صحيحين از عائشه رضي اهللا عنها روايت  
ه پيامبر صلَّىفاطمه بنت ابي حبيش نزد «ه كه گفت: شد علَيه وآله وسلَّم آمد و گفت:  اللـَّ

د و پاك آي ميوم و خونم بند نش مي.. من زني هستم كه استحاضه .اي رسول خدا

ه پيامبر صلَّىوم؛ آيا نماز را ترك كنم؟ ش مين لِكِ الَ « علَيه وآله وسلَّم فرمود: اللـَّ ؛ إِنَّامَ ذَ

قٌ  رْ يْضٍ ، عِ يْسَ بِحَ لَ الَةَ ، وَ ى الصَّ عِ دَ تُكِ فَ يْضَ بَلَتْ حَ ا أَقْ إِذَ مَ ، فَ نْه الدَّ ىلِ عَ سِ تْ فَاغْ بَرَ ا أَدْ إِذَ مَّ ، وَ ثُ

قْت ِيءَ ذلك الوَ ةٍ حتي جيَ الَ لِّ صَ ئِي لِكُ ضَّ خير؛ جريان شما ناشي از خونريزي است و « »تَوَ

                                                            
)،و ابن ماجه  290) بنحوه. و النسائي  (137)، و الترمذي  (2168 ،264)، و أبو داود (312، 1/229أحمد  ( -1

 ) و صححه ووافقه الذهبي.612(  1/172)، و الحاكم640(
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و وقتي كه ايام ، كه ايام حيضِ تو فرا رسيد نماز را ترك كنوقتي ، خونِ حيض نيست
حيض تمام شد غسل كن و سپس براي هر نمازي وضو بگير تا اين كه ايام حيض 

  )1900F1(»دوباره فرا رسد
ام حبيبه هفت سال «همچنين در صحيحين از عائشه رضي اهللا عنها روايت است كه: 

ه پيامبر صلَّىاز ، دش مياستحاضه شد و پاك ن علَيه وآله وسلَّم در اين مورد پرسيد.  اللـَّ
ه پيامبر صلَّى علَيه وآله وسلَّم به او دستور داد كه غسل كند؛ و گفت: اين خون ناشي  اللـَّ

(».دكر ميبنابراين ام حبيبه براي هر نمازي غسل ، از پارگي رگي است
1901F

2(  
، ه ام حبيبه رضي اهللا عنها روايت نمودهوجه استدالل از اين دو حديث: حديثي ك

مطلق است و حديثي كه فاطمه رضي اهللا عنها روايت نموده مقيد است؛ بنابراين حديث 
، قطع شد، به اين صورت كه هرگاه حيضِ زن، ودش ميبر حديث مقيد حمل ، مطلق

بنابراين همان غسل اول كافي است و ، وضو بگيرد، غسل كند و براي هر وقت نماز
 بلكه وضو كافي است. ، يازي براي غسل مجدد براي هر نمازي نيستن

ويد: بر گ ميبعد از ذكر اين دو حديث  )1902F3(»شرح صحيح مسلم«امام نووي در 
غسل كند. همچنين بر مستحاضه واجب ، مستحاضه واجب نيست كه براي هر نماز

يكبار ، حيض بلكه بعد از انقطاعِ، جداگانه غسل كند، نيست كه در هر وقت از اوقات
و همين قول از ، همين است، از سلف و خلف، غسل واجب است. قول جمهور علما

علي و ابن مسعود و ابن عباس و عائشه و عروة بن زبير و أبي سلمة بن عبدالرحمن و 
 مالك و أبو حنيفه و أحمد روايت است. 

   )101، 2/100( فتاوي و رسائل -شيخ محمد بن ابراهيم

 رار خون بعد از حيض] حكم استق17[

                                                            
 )، بنحوه.333)، و مسلم  (325،331 ،320البخاري  ( -1

 ).  334)، و مسلم  (327البخاري  ( -2

 4/19صحيح مسلم بشرح النووي  -3
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اما اكنون بعد از ، اشدب ميدوران قاعدگي اش ، شش روز، زني در اول هر ماه س:
 اين خانم در مورد نماز و روزه اش چگونه عمل كند؟، خون ادامه يافته است، شش روز

ده و اينك خونريزي اش ادامه يافته ش ميقاعده ، اين خانم كه هر ماه شش روز ج:
و نماز و روزه را ، از اول هر ماه را عادت ماهيانه ي خود بر شمارد بايد شش روز، است

و بعد از شش روز وقتي خونريزي ، ترك دهد و بقيه ي روزها را استحاضه قرار دهد
خونريزي ادامه  هرچند، غسل كند و نماز بخواند و به خون توجه نكند، ادامه مي يابد

آمده كه فاطمه بنت حبيش رضي اهللا  پيدا كند؛ چون در روايت عائشه رضي اهللا عنها
وم و خون ريزي ام ادامه مي يابد و پاك ش ميعنها گفت: اي رسول خدا من استحاضه 

قٌ « نماز را ترك كنم؟ رسول خدا فرمود:، وم؛ آيا در اين مدتش مين رْ لِكِ عِ ، الَ إِنَّ ذَ

رَ  دْ ةَ قَ الَ ي الصَّ عِ كِنْ دَ لَ ـوَ ِ الْ نْتِ حتَ تِي كُ امِ الَّ يَّ اأَ نيَ فِيهَ يلِّ ، يضِ صَ يلِ وَ تَسِ زيرا اين ، خير« »ثُمَّ اغْ

خون حيض نيست؛ بلكه خون رگي است كه پاره شده است. هنگامي كه ايام قاعدگي 
  )1903F1(»غسل كن و نماز بخوان، ات به پايان رسيد

ه پيامبر صلَّىدر روايت مسلم آمده كه  تر جحش علَيه وآله وسلَّم به ام حبيبه دخ اللـَّ

تُكِ « رضي اهللا عنها فرمود: يْضَ كِ حَ بِسُ ْ انَتْ حتَ ا كَ رَ مَ دْ ثِي قَ كُ يلِّ ، امْ صَ يلِ وَ تَسِ به اندازه « »ثُمَّ اغْ

پس غسل كن و نماز  -يعني نماز و روزه بجا نياور-زپروزهاي حيضِ خود انتظار بكش
 )1904F2(»بخوان

 ).4/279( مجموع فتاوي و رسائل -الشيخ ابن عثيمين

خوني كه بعد از والدت  -م زني كه خون نفاس دارد و قبل از چهل روز پاك شد] حك18[
  -ودش ميفرزند مشاهده 

اند نماز تو ميپاك شود آيا ، زني كه وضع حمل نموده اگر قبل از چهل روز س:
 بخواند و روزه بگيرد؟ 

                                                            
 ). 333)، و مسلم  (331، 325، 320البخاري  ( -1
 ). 334)، و مسلم  (327البخاري  ( -2
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غسل بر او واجب است و ، اگر قبل از چهل روز پاك شود، زني كه نفاس دارد ج:
اند با او تو ميشوهرش ، ودش ميز خواندن و روزه گرفتن در رمضان بر او واجب نما

 هستند. نفاس حداقل مشخّصي ندارد.، آميزش كند. علما در اين مورد متفق القول
 ) 2/75( كتاب الدعوة -شيخ ابن باز

 ] حكم زني كه نفاس دارد پاك شد و سپس دوباره خون ريزي ادامه يافت19[

سپس همراه مسلمين در رمضان چند ، نفاس دارد يك هفته پاك شداگر زني كه  س:
آيا روزه نگيرد؟ آيا قضاي ايامي كه ، دوباره خونريزي شروع شد، روزي را روزه گرفت

 روزه گرفته و ايامي كه روزه نگرفته بر او الزم است؟ 
، داگر تا چهل روز خونريزي اش ادامه ياب، بدون ترديد زني كه داراي نفاس است ج:

 غسل كند و روزه بگيرد.، نبايد روزه بگيرد و اگر قبل از چهل روز پاك شد
روزه نگيرد ، اگر قبل از اين كه چهل روز تكميل شود بعد از پاكي دوباره خون ديد 

در روزهايي كه خون بند آمده و او روزه ، تا اين كه چهل روز نفاسش تكميل شود
 لت پاكي آن روزها را روزه گرفته است. روزه اش صحيح است؛ چون او در حا، گرفته

 )3/204( المنتقي-الشيخ الفوزان

در مورد عبادتش ، ] اگر زني كه نفاس داشت و خونش بعد از چهل روز ادامه يافت20[
 چگونه عمل كند؟

آيا نماز ، خونريزي اش ادامه يافت، اگر بعد از چهل روز، زني كه نفاس دارد س:
 بخواند و روزه بگيرد؟ 

و تغييري نكند؛ ، ني كه نفاس دارد اگر خون ريزيش بعد از چهل روز ادامه يابدز ج:
در اين ايام ، اگر آنچه بر چهل روز اضافه شده مصادف با عادت سابقِ حيض او باشد

و اگر مصادف با عادت ماهيانه اش نباشد علما در ، نماز نخواند و رمضان را روزه نگيرد
 مورد آن چندين نظر دارند.
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ي از علما گفته اند: غسل كند و نماز بخواند وروزه بگيرد اگر چه خونريزي بعض 
چون او حكم مستحاضه را دارد. بعضي از علما گفته اند: او همچنان ، ادامه داشته باشد

در نفاس است تا شصت روز كامل شود؛ زيرا مشاهده شده كه بعضي از زنها شصت 
ا كه بعضي از زنان عادتشان اين است كه و اين واقعيت دارد؛ چر، وندش ميروز نفاس 

 وند.ش ميشصت روز نفاس 
در اين صورت او منتظر بماند تا شصت روز تكميل شود و سپس بعد از آن ، بنابراين

، نماز و روزه را ترك كند، ردد كه در ايام حيضگ ميبه عادت ماهيانه اش از حيض بر 
 ديگر او مستحاضه است.سپس غسل كند و نماز و بخواند و روزه بگيرد. چون 
 )4/289( مجموع فتاوي و رسائل -الشيخ ابن عثيمين

 ود؟ حكم اسقاط جنين چيست؟ش مي] آيا زن حامله حيض 21[

آيا ، اگر زن حامله حيض ببيند حكمش چيست؟ اگر زن حامله سقط جنين كند س:
 به خاطر آن روزه نگيرد؟، دآي ميخوني كه بعد از سقط از او 

چنان كه امام احمد گفته است. زنان با قطع حيض به  -ودش ميض نزن حامله حي ج:
رند. خون حيض چنان كه اهل علم گفته اند: خوني است كه ب ميبارداري و حاملگي پي 

حامله ، خداوند آن را به عنوان غذاي جنين در شكم مادرش آفريده است. پس وقتي زن
 ردد. گ ميحيض قطع ، شود
وراني كه حامله نيستند در دوران حاملگي خون حيض اما بعضي از زنها مانند د 
 چون اين حيض است. ، زن نماز نخواند و روزه نگيرد، و اگر اين گونه باشد، ينندب مي

د؛ اگر خلقت جنين كامل باشد و آي مياما خوني كه از زن حامله بعد از سقط جنين  
زن روزه نگيرد و نماز و از اين رو ، د نفاس استآي ميخوني كه ، باشد انسانبه صورت 

 ود.ش ميو اگر در حال روزه سقط كند روزه اش باطل ، نخواند
د و شكل و ش مياگر جنين سقط شده خون بسته يا قطعه گوشتي بود كه مشخص ن 

و زن نماز ، دآي ميد نفاس به شمار نآي ميخوني كه بعد از سقط ، صورت آدمي نداشت
 لي داشته باشد.بدون اين كه اشكا، بخواند و روزه بگيرد
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 )499، 1/498( فتاوي الشيخ ابن عثيمين

 ] حكم بيرون رفتن زن از خانه قبل از پاك شدن22[

اند از خانه تو ميزني كه نفاس دارد آيا قبل از به پايان رسيدن دوران نفاس ن س:
 خارج شود؟

زني كه نفاس دارد مانند ديگر زنان است و اگر به خاطر كاري از خانه بيرون  ج:
اگر نيازي نباشد بهتر است كه از خانه بيرون نرود؛ زيرا براي همه  رود اشكالي ندارد.ب

﴿ رمايد:ف ميزنان بهتر آن است در خانه بمانند؛ چون خداوند متعال        

             ﴾ :۳۳[األحزاب[ 

 زينت پيشين جاهليت] عصر[ نمايى زينت چون و يدبمان خود هاى خانه در و«
 »ننماييد

 واهللا ولي التوفيق.
 )2/77( كتاب الدعوة -الشيخ ابن باز

 ] حكم خون زرد رنگ و رقيق براي زني كه در حالت نفاس است قبل از پاكي23[

يند. سپس به تدريج اين خون به ماده ب ميزني به مدت دو هفته خون نفاس  س:
آيا اين وضعيت در ، ود و تا چهل روز ادامه مي يابدش ميي مايل به زرد مخاطي و لزج

 حكم نفاس است يا خير؟ 
اين خون زرد رنگ يا آب لزجِ سايل تا وقتي كه پاكي واضح و روشن مشاهده  ج:
در حكم نفاس ، تابع حكم خون است. بنابراين زن تا وقتي كه از اين پاك نشود، نشود

 است. 
صفاي خالص را ديد بر او واجب است كه غسل كند و نماز وقتي پاك شود و  

بخواند حتي اگر قبل از تكميل شدن چهل روز باشد. اما اين كه بعضي از زنها فكر 
حتي اگر قبل از چهل روز پاك شود تا چهل روز تكميل نشده او هنوز ، ند زنكن مي
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تي اگر ده روز از در اشتباه هستند. بلكه هر وقت زن پاك شود ح، حكم نفاس را دارد
و آنچه براي زنهاي پاك جايز ، ودش مينماز خواندن بر او واجب ، زايمان او گذشته باشد

 است براي او نيز جايز است؛ حتي آميزش با شوهر.
 )4/291( مجموع فتاوي و رسائل -الشيخ ابن عثيمين

 ] حكم نفاسِ زني كه با عمل جراحي زايمان كرده است 24[

 مشكل است. از اين رو با عمل جراحي، زايمان طبيعي، زنانبراي بعضي از  س:
د...حكم آي ميفرزند از راه طبيعي بيرون ن، در اين عمل، ندكن ميسزارين) زايمان (

از  ها آندر مورد چنين زناني در خصوص خون نفاس چيست؟و حكم غسل ، شرعي
 نظر شرعي چيست؟

 و آله و صحبه..و بعد:و السالم علی رسوله  ةو الصال، احلمدهللا وحده ج:

اگر خون ببيند بايد انتظار ، حكم چنين زني حكم ديگر زناني است كه نفاس دارند
 و اگر خون نبيند مانند ساير زنان پاك روزه بگيرد و نماز بخواند.، بكشد تا پاك شود

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفيق
 )420، 5/419( للبحوث العلمية واإلفتاء فتاوي اللجنة الدائمة

 ] اگر زن وضع حمل كند و خون نبيند حكم آن چيست؟ 25[

اگر زن باردار وضع حمل نمود و خوني مشاهده نشد آيا براي شوهرش جايز  س:
 است كه با او آميزش كند؟

 و الصالة و السالم علي رسوله و آله و صحبه.. و بعد:، الحمدهللا ج:
واجب است كه غسل كند ، دار وضع حمل نمود و خوني مشاهده نشدهرگاه زنِ بار

در ، چون اغلب، اند با او همبستر شودتو ميو نماز بخواند و شوهرش بعد از غسل 
 د همراه با تولد نوزاد يا بعد از تولد نوزاد.كن ميزايمان خون جريان پيدا 

 و سلم.و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه ، و باهللا التوفيق
 )5/420( فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و اإلفتاء



 

 

 

 

 :فصل دوم
 احكام حجاب و زينت



 

افتاء و ارشاد) در مورد ماهيت حمله مطبوعاتي ضد زن مسلمان در ( ] بيانيه انجمن دائم26[
 سرزمين ما

دی هبداه.. و علی آله و صحبه و من اهت، و السالم و علی رسول اهللا ةو الصال، احلمدهللا

 و بعد:

براي هر مسلماني كه از دينش آگاهي دارد پوشيده نيست كه زن مسلمان زير سايه 
زندگي ، با كرامت و شرافت و حفظ شخصيت -به خصوص در عربستان –اسالم 

است؛ بر خالف  برخوردارو از حقوق شرعي اي كه خداوند براي او مقرر داشته ، دكن مي
مخالف با آداب اسالم دارد ، و اكنون در بعضي از جوامع وضعيتي كه در دوران جاهليت

 رد. ب ميرنج  ها آننابودي و ستمديدگي اي كه زن از ، اسارت، از قبيل
بدون ترديد اين نعمتي الهي است كه ما بايد شكر گذار آن باشيم و از آن پاسداري  

اين وضعيت كنيم؛ اما گروههايي از مردم كه فرهنگشان با افكار غربي آلوده شده 
 ند.پسند مياست ن برخوردارشرافتمندانه را كه زن در كشور ما از آن 

عفّت و پاكدامني و صيانت ، شرافت زنان مسلمان را از قبيل: حجب و حيا ها آن
مانند زنهاي كشورهاي كافر و بي ، اهند زن مسلمانخو ميحيثيت زن را بر نمي تابند. 

و به نام زن چيزهايي را مطالبه ، طالبي مي نويسنددين باشد. از اين رو در روزنامه ها م
 ان آن را خالصه كرد: تو ميند كه در موارد ذيل كن مي

 رمايد:ف ميچنان كه ، كنار گذاشتن حجابي كه خداوند به آن دستور داده است -1

﴿                               

           ﴾ :۵۹[األحزاب[ 

 فرو خود بر را روسريهايشان: بگو مؤمنان زنان و دخترانت و زنانت به، پيامبر اى«
  .»نبينند آزار و، شوند شناخته آنكه به و است نزديكتر اين. پوشند

 ﴿ رمايد:ف ميو                 

        ﴾ :آن از را آن، خواهيد متاعى پيامبر زنان از چون و« ]۵۳[األحزاب 

 .»است تر پاكيزه آنان دلهاى و دلهايتان براى اين. بطلبيد پرده سوى
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﴿ رمايد:ف ميو          ﴾ :روسرى كه بايد و« ]۳۱[النور 

  »فروگذارند يشانها آنگريب بر را هايشان
 يعائشه رضي اهللا عنها در داستان بازماندنش از كاروان و گذر صفوان بن معطلرَض

ه را پوشاندم. د صورت خود آي ميويد: وقتي احساس كردم كسي دارد گ ميعنْه بر او  اللـَّ

ىلَّ « ويد:گ مياو مرا قبل از فرض بودن حجاب ديده بود. عائشه  ـهُ كنا مع النبيصَ يْهِ  اللَّ لَ عَ

نَاه فْ شَ مات؛ فإذا جاوزونا كَ ْرِ لَّمَ و نحن حمُ سَ آلِهِ وَ ه پيامبر صلَّىما همراه « »وَ علَيه وآله  اللـَّ

ذشتند هر يكي از ما چادرش را گ ميز كنار ما وسلَّم در حال احرام بوديم؛ هرگاه مردان ا
صورت خود را نمايان ، دندش مياز ما دور  ها آنو چون ، بر صورتش مي انداخت

  )1905F1(»ديمكر مي
داللت مي ، و داليل ديگر از قرآن و سنت كه بر واجب بودن حجاب بر زن مسلمان

لفت با قرآن اهند كه زن مسلمان به مخاخو مياما مخالفان دين اسالم ، نمايند
تا هر طمع كننده و بيمار دلي ، پروردگارش و سنت پيامبرش برخيزد و بي حجاب باشد

 با نگاه كردن به او لذّت ببرد.
يكي ديگر از خواسته هايشان اين است كه بايد به زن اجازه ي رانندگي داده   -2

به دنبال مفاسدي را ، كه واضح است اگر به زن اجازه ي رانندگي داده شود هرچندشود؛ 
خواهد داشت و زن در معرض خطر قرار خواهد گرفت كه براي هر صاحب بصيرتي 

 اين مطلب روشن است.

عكس بگيرد و عكس او در كارت شناسايي الصاق شود و ، ويند: زنگ مي  -3
و هر بيمار دلي در آن چشم طمع بدوزد. ترديدي نيست كه اين ، دست به دست بگردد

 .وسيله اي براي كشف حجاب است

                                                            
 5/48»الســنن الكبــري«) بنحــوه، و البيهقــي فــي 2935)، ابــن ماجــه (1833)، و أبــو داود (6/30أحمــد  ( -1

بنـت أبـي    ). و يشهد له حديث أسماء2690» (المصابيح ةمشكا« )، و جود األلباني إسناده كما في8833(
 )و صححه و وافقه الذهبي.1668(  1/454بكر رضي اهللا عنها عند الحاكم 
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و اين كه زن كارهايي را به ، يكي از خواسته هايشان اختالط زن و مرد است  -4
عهده بگيرد كه در حوزه ي تخصصي مردان است و زن كاري را كه شايسته و هم آهنگ 

ند كه اگر زن فقط به كاري كه شايسته اوست كن ميبا سرشت اوست رها كند؛ و ادعا 
 است.  زن موجودي عاطل و باطل و بيكار، بپردازد

ترديدي نيست كه اين ادعا بر خالف واقعيت است. اگر زن به كاري بپردازد كه 
در حقيقت زندگي اش معطّل شده است و اين بر خالف رهنمود ، شايسته ي او نيست

و از خلوت زن با مرد نا محرم ، دكن ميشريعت است كه از اختالط زن و مرد منع 
ن بدون محرم به مسافرت برود؛ چون اين امور د كه زده ميو اجازه ن، دكن ميجلوگيري 

 اشكاالت و ممنوعاتي به دنبال خواهد داشت كه فرجام خوبي ندارند.
منع كرده است؛ از اين رو ، اسالم از اختالط زن و مرد حتّي در اماكن عبادت 

محل ايستادن زنان را در نماز پشت سر مردان قرار داده است و تشويق نموده ، شريعت
ه پيامبر صلَّىچنان كه ، ر خانه اش نماز بخواندكه زن د رمايد: ف ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ

اءَ « وا إِمَ ْنَعُ دَ  اللَّـهِ الَ متَ اجِ سَ كنيزان خدا را از مساجد خدا باز « »وبيوهتن خريٌ هلنّ ، اللَّـهِ مَ

 )1906F1(»بهتر است ها آنو خانه هايشان براي ، نداريد
دها و دستورها به خاطر حفاظت از كرامت زن و دور نگاه داشتن آن همه اين رهنمو 

آمده است. پس مسلمين بايد از كرامت زنان خود پاسداري كنند و به اين ، از اسباب فتنه
واز عواقب وخيمي كه جوامعي كه فريب چنين ، تبليغات گمراه كننده توجه ننمايند

گرفتار آمده اند درس عبرت بگيرند؛ چنان  بدان، تبليغاتي را خورده و آن را پذيرفته اند
(خوشبخت كسي است كه از ديگران پند و عبرت بگيرد.، كه معروف است

1907F

2( 
همانطور كه بر مسئولين امر در اين كشور الزم است كه دست اين نابخردان را 

تا جامعه از آثار شوم و ، جلوگيري كنند ها آنبگيرند و از نشر و گسترش افكار بد 
 در امان بماند. ها آنيم افكار منحرف عواقب وخ

                                                            
 ) و اللفظ له.567)، و أبو داود  (442)، و مسلم  (900البخاري  ( -1

 السعيد من وعظ بغيره. -2
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ه پيامبر صلَّى نَ «رمايد: ف ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ الِ مِ جَ ىلَ الرِّ َّ عَ ي فِتْنَةً أَرضَ دِ عْ تُ بَ كْ رَ ا تَ مَ

اءِ    )1908F1(»بعد از من مضرترين فتنه براي مردان زنان هستند« »النِّسَ

وا بالنساء خرياً « و فرمود: صُ تَوْ   )1909F2(»بازنان به خوبي رفتار كنيد« »واسْ

و دور نگاه داشتن آنان از  ها آنپاسداري از كرامت و عفت ، از موارد خوبي با زنان
 اسباب فتنه است. خداوند همه را به خير و درستكاري توفيق بدهد. 

 و صلي اهللا و سلم علي نبينا محمد و آله و صحبه.
 هـ 25/1/1420) في 17/244( اإلفتاءفتواي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و

هيأت علماي بلند پايه كشور عربستان سعودي در مورد چهارمين كنفرانس  ي بيانيه] 27[
 جهاني زن

للعاملني الذی أوصی  ةو السالم علی املبعوث رحم ةو الصال، احلمدهللا رب العاملني

وا بالنساء خرياً «و فرمود:  بالنساء خرياً؛ صُ تَوْ لِهِ « ود:و فرم )1910F3(»اسْ َهْ مْ ألِ كُ ُ ريْ مْ خَ كُ ُ ريْ نَا ، خَ أَ وَ

يلِ  َهْ مْ ألِ كُ ُ ريْ ، بهترين شما كسي است كه با خانواده اش بهترين رفتار را داشته باشد« »خَ

ه پيامبر صلَّى )1911F4(»مكن ميبهتر رفتار  من از همه شما با خانواده ام علَيه وآله وسلَّم با  اللـَّ
د و او نبي رحمت است... و دا ميهرباني و مهرورزي دعوت سخن و عمل خويش به م

 بعد:
مجلس هيأت علماي بلند پايه كشور عربستان سعودي در نهمين نشست فوق العاده 

و ، هـ آغاز به كار نمود 3/4/1416اش كه در شهر طايف منعقد گرديد و روز سه شنبه 
مورد ، ين منعقد شودبرنامهء كاري سمينار زن را كه قرار است در پكن پايتخت چ

متوجه شد كه بعضي از ، بررسي قرار داد و پس از بررسيِ برنامه و اهداف اين سمينار

                                                            
 ).2740)، و مسلم  (5096البخاري  ( -1

 ).1468مسلم  ( -2

 ).60(  -)1466)، و مسلم (5186، 3331البخاري  ( -3
  ». حسن غريب صحيح«في آخره، و قال:  ة) بزياد3895الترمذي  ( -4
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مصوبات اين برنامه با بعضي ديگر متضاد است. دست اندركاران اين برنامه به عوام 
فريبي و منحرف كردن افكار پرداخته اند پيچيدگي و دو پهلو بودن عبارات منشور آن 

هدف اين سمينار آن است كه همه اصول و ضوابط و قيد و بندها كنار  واضح است.
گذاشته شوند تا زمينه براي اقدام هاي غير اخالقي فراهم گردد. اقدام هايي كه بر خالف 
فطرتي هستند كه خداوند مردم را بر آن سرشته است. اموري كه بر خالف شريعتي 

گي براي بندگانش مقرر كرده است. آري! اشند كه خداوند آن را به عنوان آئين زندب مي
هدف اين است كه زنان آزادانه به دنبال تمايالت جنسي بروند و دختران جوان را براي 

 پيگيري مشكالت زنان آماده كنند.، ا زنب مينر، اين كارها با شعار آزاديِ زن
مشخص است كه زن مسلمان از نظر جايگاهش در جامعه مشكلي ندارد. زن مسلمان 

د. كن مير جامعه اسالمي در جايگاه مادر مهربان و همسر وفادار و دختر دلبند زندگي د
را از ابتذال و زير پا له  ها آنو ، شريعت اسالم همه حقوق زنان را تضمين كرده است

حفاظت كرده است. دين اسالم تمام حقوقي را كه ، شدن با تمام معانيِ صيانت و احترام
 به او ارزاني داشته است.، استمناسب ساختار غريزي زن 

﴿ رمايد:ف ميآنگونه كه پروردگار                     

         ﴾ ۲۲۸[البقرة[  

 دارند خور بر، دارند آنان بر شايسته طور به]  شوهران[ كه حقى همچون از زنان و«
 »)228( است فرزانه پيروزمند و خداوند دارند برترى]  مرتبتى به[ آنان بر مردان و

شهادت ، احكامي مانند ارث، دين اسالم مرد را در احكام زيادي بر زن فضيلت داده
 و امور ديگر.

﴿ رمايد:ف ميچنان كه خداوند                   

              ﴾ :۳۴[النساء[ 

 برخى[ بر را) ها انسان( آنان از برخى خداوند كه چرا دارند سرپرستى زنان بر مردان«
 .»اند بخشيده را مالهايشان از]  چيزى[ آنكه سبب به] نيز[ و است داده برترى ديگر] 
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﴿ رمايد:ف ميدر سوره نساء  خداوند متعال            

  ﴾ :۱۱[النساء[ 

  .»دارد زن دو سهم برابر مرد، كند مى حكم شما به فرزندانتان مورد در خداوند«

﴿ رمايد:ف ميو در آخر اين سوره                  

                   ﴾] :۱۷۶النساء[  

 را زن دو سهم همانند مرد گاه آن، باشند خواهر و برادر زنانى و مردان اگر و«
 و. نشويد گمراه تا سازد مى شنرو شما براى] را خود احكام[ خداوند. داشت خواهد
 »)176( داناست چيز همه به خداوند

﴿ رمايد:ف ميو                     

          ﴾ :۲۸۲[البقرة[ 

 دو و مرد يك، نباشند] حاضر[ مرد دو اگر و، گيريد گواه مردانتان از را شاهد دو و«
 »]گيريد گواه[ پسنديد مى كه گواهان از كسانى از زن

تضاد دارد. ، با آنچه كه خداوند دستور داده، به صراحت، مصوبات اجرائي سمينار زن
، د كه همه آنچه را كه از سوي خدا آمده اگر با آنچهكن ميمصوبات سمينار فرد را ملزم 

كه اين امور مخالفت با  مخالف باشد بايد كنار گذاشته شود، اندخو ميسمينار به آن فرا 
شريعت خدا و از بين بردن كيان خانواده است. و مخالفت با همه پيامبران و رسوالن 

و از بين بردن اخالق و ، الهي است. اين يعني ترويج علني زنا و ديگر زشتي ها
 نزد ملت ها باقي مانده است. ارزشهايي كه شمه اي از آن

اموال هنگفتي در راه عملي نمودن اهداف پليد و دور از فطرتي كه خداوند مردم را 
خرج شده كه اگر اين سرمايه ها براي ، بر آن سرشته است و برنامه هاي ضد شريعت

كمك رساني به ملّتي شكست خورده و يا ستمديده كه مورد تجاوز قرار گرفته خرج 
حلقه اي از زنجيره ي سمينارهاي است كه ساختار ، د. اين سميناركر ميايت د كفش مي
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سالم جامعه را تخريب نموده و ساختار جامعه اي را كه هنوز در آن چيزي از ارزشها 
 رد.ب ميوجود دارد در هم مي كوبد و از بين 

، ابنا بر آنچه كه ذكر شد مجلس هيأت علماي بلند پايه عربستان سعودي از حكومته
اهد كه برنامه و عملكرد اين خو ميگروهها و افراد مسلمان ، ها آنسازم، علما، ملت ها

و از همه بخواهند كه به اهداف ، سمينار را محكوم نموده و مردم را از آن بر حذر دارند
 منكر، و برنامه هاي اين سمينار جواب رد بدهند. و اينگونه آنچه را كه خدا و پيامبرش

ار نموده و مسلمين را از گرفتار شدن در دام آن بر حذر دارند. واهللا ولي انك، ننددا مي
 التوفيق. 

 و من سار علی هنجه إلی يوم الدين.، و صلی اهللا علی نبينا حممد و آله و صحبه

 ةالسعودی ةالعربی ةكبار العلامء فی اململک ةهيئ

 ) 60( ص، دار عالم الفوائد -كتاب فتاوي و بيانات مهمة

 كم حجاب و چگونگي آن ] ح28[

بخصوص اگر جوان و زيبا ، آيا زن موظف است دست ها و صورتش را بپوشاند س:
 باشد

زنها موظف هستند بدنشان را از نگاه مردان نامحرم بپوشانند؛ و بديهي است كه  ج:
ه پيامبر صلَّىاشند؛ زيرا آيات قرآن و احاديث ب ميدست و صورت جزء بدن  علَيه  اللـَّ

ولَّمسو هبيانگر همين مطلب هستند داليل از قرآن:، آل 

﴿ رمايد:ف ميخداوند  -1        ﴾ :۳۱[النور[  

  »فروگذارند يشانها آنگريب بر را هايشان روسرى كه بايد و«
ر گريبانش وجه استدالل از اين آيه: وقتي كه به زن امر شده روسري اش را از سر ب

به صورت تضمني بر اين امر داللت مي نمايد كه زن ، بياندازد تا سينه اش را بپوشاند
و آن قسمت ، آن قسمت از بدنش را كه بين سر و سينه قرار دارد بپوشاند، موظف است

 اشد. ب ميصورت و گردن 
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ه عائش، ودش مياين مطلب از روايتي كه در صحيح بخاري از عائشه نقل شده ثابت 

بْنَ ( ويد: رحمت خدا بر نخستين زنان مهاجر باد؛ وقتي كه اين آيه نازل شد:گ مي ِ يَرضْ لْ وَ

( ِنَّ يُوهبِ ىلَ جُ نَّ عَ هِ رِ مُ   )1912F1(»فروگذارند يشانها آنگريب بر را هايشان روسرى كه بايد و« بِخُ

زنان قسمتي از لباس بلندي را كه مي پوشيدند پاره كرده و با آن خمار و روسري 
 ود كه زن با آن سرش را مي پوشاند.ش ميت كردند. خمار به پاچه اي گفته درس

كه در قسمت جلوي بدن قرار دارد. همان گونه كه آيه بر آن ، جيب: يعني گريبان
 داللت مي نمايد. 

﴿ رمايد:ف ميخداوند متعال   -2              

                          

          ﴾ :(مفردات)( راغب در ]۶۰[النور
1913F

2(  

(معجم)( و ابن فارس در
1914F

 : ملن قعدت عن احليض و التزوج)ةالقاعد( ويد:گ ميخود  )3

به زني گفته شده كه از حيض و ازدواج باز نشسته شده است كنايه از زنان  :قاعدةال(
 مسن و پير.

(بغوي
1915F

ز الالتی إذا سألن الرجال ( گفته: ربيعةالرأيويد: گ ميدر تفسيرش  )4 جَّ هن العُ

 .)ةفال تدخل فی هذه اآلي ةمن مجال و هی حمل الشهو ةفأما من كانت فيها بقی، استقذروهن

اما زني ، ننددا ميرا زشت  ها آنمردان ، هستند كه وقتي از مردان چيزي بخواهند پيرزناني
 ردد.گ ميشامل آيه ن، كه هنوز در او زيبايي و جمالي مانده و محل توجه است

                                                            
 ) بنحوه. 4759، 4758البخاري  ( -1

 )، مادة  (قعد).  (بتحقيق: صفوان داوودي).679ص ( -2

 )، و فيه:  (و األزواج) بدل:  (و التزوج).5/108» (معجم مقاييس الغة« -3
 ).3/356» (معالم التنزيل« -4



   

 2395 باب نوزدهم: احكام بانوان
 

زينت و زيبايي هايش را براي مردان بيگانه آشكار كند. اين ، يعني اين كه زن ج:تبر
 و غيره ذكر كرده اند. )1916F1(»القاموس«و » اللسان«معني را صاحب 

ويد كه خداوند به پيرزناني كه طمع ازدواج ندارند اجازه داده گ ميوجه استدالل: آيه 
اما ، وجود ندارد ها آنچون موردي كه در زنان زيبا و جوان هست در ، كه حجاب نكنند

 اگر مانند زنان جوان حجاب كنند برايشان بهتر است.
(دور نكنند برايشان بهتر است)اگر حجاب را ( ويد:گ ميبغوي 

1917F

2(  
خودداري كنند و مانند زنان جوان ، ويد: اگر از كنار گذاشتن لباس هاگ ميابوحيان 

(برايشان بهتر است)، حجاب بپوشند
1918F

3( 
مفهوم مخالف اين آيه چنين است: زني كه از ازدواج نااميد نيست و درآن هنوز 

و براي او جايز نيست ، به شمار نمي رود »قواعد«زيبايي و تمايلي به مردان باقي است از
ان از تمايل و تو ميكه چيزي از لباسش را در حضور مردان بيگانه كنار بگذارد؛ چون ن

 ايمن بود.، وسوسه ي مردان به چنين زني و تمايل چنين زني به مردان

﴿ رمايد:ف ميخداوند متعال  -3                   

                          

   ﴾ :۵۹[األحزاب[ 

 فرو خود بر را روسريهايشان: بگو مؤمنان زنان و دخترانت و زنانت به، پيامبر اى«
 آمرزنده خداوند و. نبينند آزار و، شوند شناخته آنكه به و است نزديكتر ناي. پوشند
 »)59( است مهربان

(يه: ابن جريروجه استدالل از آ
1919F

و ابن ابي حاتم و ابن مردويه در تفاسير خود با  )1
اسانيدشان از ابن عباس رضي اهللا عنهما و عبيدة السلماني رضي اهللا عنه روايت كرده اند 

                                                            
 (ب ر ج).مادة  -1

 ).3/357تفسير البغوي ( -2

 ).6/434تفسير البحر المحيط ( -3
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تند: خداوند زنان مسلمين را امر نموده كه هرگاه براي كاري از خانه هايشان گف ها آنكه 

و فقط يك ، بپوشانند» روسري«چهره هايشان را از باالي سر با جالبيب ، ندآي ميبيرون 
 چشم خود را نمايان كنند.

يعني بر چهره هايشان؛ آن قسمتي از بدنشان كه » عليهن«رمايد: ف مياين كه خداوند 
 ن جاهليت نمايان بود.در زما

لسان «ابن منظور به نقل ابن السكيت در ، جمع جلباب است يعني روسري» جالبيب«
 ويد: جلباب يعني روسري.گ ميويد كه عامرية گ مي» العرب

 ويد: جلباب يعني ازار.گ ميابن األعرابي 
معني به » جلباب يعني ازار«ويد: گ ميويد: معني سخن ابن األعرابي كه گ مياألزهري 

شلوار نيست؛ بلكه مراد ازاري است كه با آن خود را مي پيچانند و تمام بدن را مي 
ابد آن را بر تن خو ميمانند لباس گشادي است كه كسي كه ، پوشاند. همچنين ازارِ شب

 د كه تمام بدنش را مي پوشاند.كن مي
خدا!  در صحيح مسلم از ام عطية رضي اهللا عنهما روايت است كه گفت: اي رسول

تُها من « علَيه وآله وسلَّم فرمود: اللَّـه پيامبر صلَّى، بعضي از ما جلباب ندارند ا أُخْ هَ بِسْ لِتُلْ

ا بَاهبِ لْ  »بايد خواهرش او را از جلباب خود بپوشاند.« )1920F2(»جِ

گويا عادت جاهليت اين بود كه زنان آزاد و ( ويد:گ ميابو حيان در تفسير جِلباب 
حالي كه چهره هايشان را نمي پوشاندند و با پيراهن و روسري بيرون مي كنيز در 

هرگاه زنان شب ها براي انجام كارهاي خود به ميان نخل ها و زمين ها مي ، آمدند
دند ش ميو گاهي به زنان آزاد نيز متعرض ، دندش ميزناكاران به كنيز ها متعرض ، رفتند

م؛ پس آنگاه زنان آزاد فرمان يافتند كه با پوشيدن فتند: ما او را كنيزي پنداشته ايگ ميو 

                                                                                                                                                       
 ).22/46تفسير ابن جرير ( -1

 ).890مسلم  ( -2
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و وقار  چادر و پوشاندن سر و صورت لباسي غير از لباس كنيزها بپوشند تا داراي هيبت
(متعرض نشود. ها آنباشند و كسي به 

1921F

1(  
 يم.كن ميبه همين اندازه از داليل قرآن كفايت 

 اما داليل از سنّت: 
وايت است كه او همراه با ميمونه رضي اهللا عنها نزد از ام سلمه رضي اهللا عنها ر -1

ه پيامبر صلَّى ه پيامبر صلَّىدر حالي كه ما نزد : ويدگ مي، بود علَيه وآله وسلَّم اللـَّ علَيه  اللـَّ
لَّمسو هآلبوديم ابن ام مكتوم و يرَضه يامبر پ، آمد و اين بعد از دستور حجاب بود عنْه اللـَّ

ه صلَّى بَا« :فرمودعلَيه وآله وسلَّم اللـَّ تَجِ نْهُ  احْ اي رسول : گفتم، »از او حجاب كنيد« »مِ

ه پيامبر صلَّىناسد؟ ش مييند و نب ميآيا او مرد نابينايي نيست كه ما را ن: خدا علَيه  اللـَّ

انِ « :وآله وسلَّم فرمود يَاوَ مْ عَ سْ  أنتُام؟ أفَ انِهِ  تُامَ أَلَ َ بْرصِ آيا شما دو تا هم نا بينا هستيد؟ آيا  »؟ تُ

و ترمذي بعد از روايت آن ، ترمذي و غيره روايت كرده اند )1922F2(»ينيد؟ب ميشما او را ن
الفتح ». [اسنادش قوي است: «ويدگ ميابن حجر » حديث حسن صحيح: «ويدگ مي

9/337.[ 
2- ياز انسرَضه هويد: عمربن خطابرَضي گ مي عنْه روايت است كه اللـَّ عنْه گفت:  اللـَّ

اگر شما امهات المؤمنين را به ، ندآي مياي رسول خدا: نيكوكار و بد كار نزد زنان شما 
(ديد بهتر بود؛ آنگاه خداوند آيه حجاب را نازل كرد.دا ميحجاب فرمان 

1923F

3( 
پيامبر ما همراه ويد: در حالي كه گ مياز عائشه رضي اهللا عنها روايت است كه -3
ه صلَّى ، ذشتندگ مياز كنار ما  ها آنمحرِم بوديم كارو، علَيه وآله وسلَّم در سفر حج اللـَّ

رفتند هر يكي از ما روسري اش را از سرش بر گ ميروبروي ما قرار  ها آنوقتي كه 

                                                            
 ).7/250»  (البحر المحيط« -1

)، و ابن حبـان  9241» (الكبري«)، و النسائي في 2778)، و الترمذي  (4112)، و أبو داود  (6/296أحمد  ( -2
 ).5575» (صحيحه«في 

 ) مختصراً 2399و مسلم  ( ،)4790، 402،4483البخاري  ( -3
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ذشتند روسري را از چهره دور گ مياز ما  ها آنو چون ، صورتش مي انداخت
 احمد و ابو داود و غيره. )1924F1(»ديمكر يم

4- يضاز عقبه بن عامرره ه پيامبر صلَّىعنْه روايت است كه او از  اللـَّ علَيه وآله  اللـَّ
پا لخت و سر لخت به حج ، خواهري دارد كه نذر نموده«وسلَّم در اين مورد پرسيد: 

ه پيامبر صلَّى، برود   )1925F2(»ه وسلَّم فرمان داد كه سرش را بپوشاند و حج كندعلَيه وآل اللـَّ
ه پيامبر صلَّىداللت اين حديث:  علَيه وآله وسلَّم به او فرمان داد كه روسري  اللـَّ

و زنان به گذاشتن روسري بر سر و ، ودش ميچون نذري كه گناه باشد منعقد ن، بپوشد
سخن جامعي ، ابن تيميه رحمه اهللا در اين مسئله پوشاندن آن امر شده اند. شيخ اإلسالم

در مورد زينت ظاهري دو ، ويند: سلف صالحگ مييم؛ ايشان كن ميدارد كه ما آن را ذكر 
لباس ها ، قول اول: ابن مسعود و موافقان او گفته اند: مراد از زينت نمايان، قول دارند

 هستند.
زينتي است كه در صورت ودستها  قول دوم: ابن عباس و موافقانش گفته اند: مراد

 است مانند سرمه انگشتري و غيره.
ويند: حقيقت امر اين است كه خداوند زينت را دو مورد قرار داده؛ زينت گ ميايشان 

و به زن اجازه داده اند كه زينت ، و زينت غير آشكار كه نمايان نيست، آشكار و نمايان
 يان كند.ظاهر خود را براي غير از شوهر و محارم نما

را جز براي شوهر و محارم حق ندارد نمايان كند. قبل ، اما زينت باطني و غير ظاهر
زنان بدون جلباب بيرون مي آمدند و مردان چهره و دستهايشان را ، از نزول آيه حجاب

نگاه ، و دستها را نمايان كند و در آن وقت براي زن جايز بود كه صورت، مي ديدند
اي زن جايز بود؛ زيرا نمايان كردن دست و صورت جايز بود. كردن به صورت و دسته

﴿ سپس وقتي كه آيه حجاب نازل شد                    

                                                            
 گذشت 25تخريج در فتواي سابق  -1

)، و مسلم 1866)، و أصله في البخاري  (201، 151،152، 147،149، 145، 4/143و  1/239،252أحمد  ( -2
 الخمار.   لة) بدون ذكر مسأ1644(
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         ﴾ :زنان و دخترانت و زنانت به، پيامبر اى« ]۵۹[األحزاب 

 زنان از مردان حجاب كردند.  .»پوشند فرو خود بر را روسريهايشان: بگو منانمؤ
ههنگامي كه پيامبر صلَّى  علَيه وآله وسلَّم با زينب دختر جحش رضي اهللا عنها  اللـَّ

نگاه پرده را انداخت و نگذاشت كه زنها  علَيه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى پيامبر ، ازدواج كرد
هكنند. وقتي كه پيامبر صلَّى  يك سال بعد از آن در سال فتح خيبر با وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

ه پيامبر صلَّىاصحاب گفتند: اگر ، صفيه بنت حيي رضي اهللا عنها ازدواج نمود علَيه  اللـَّ
آنگاه پيامبر ، ه كنيز اوستو گر ن، حجاب كند از امهات المومنين است وآله وسلَّم او را

هصلَّى   علَيه وآله وسلَّم او را حجاب نمود.  اللـَّ
هنگامي كه خداوند دستور داد كه هرگاه زنان از مردان نامحرم چيزي مي پرسند يا 

ه پيامبر صلَّىآنگاه ، بايد از پشت پرده بپرسند و بخواهند، مي طلبند لَّم وسعلَيه وآله  اللـَّ
 به همسران و دختران و زنان مسلمين دستور دادند كه چادرهايشان را پايين بياندازند.

چادر) ناميده ( »رداء«آن را ، و ديگران  چنانكه ابن مسعود، يعني چادر» جِلباب«
و اند. عبيده و غيره گفته اند: كه چادر را باالي سر بياندازد و فقط چشمها ظاهر باشد 

 ند. زد ميپس زنان نقاب ، اب از همين استنق

ـأَنَّ « در روايت صحيح آمده است: بَسُ الْ لْ الَ تَ بُ وَ نْتَقِ ةَ الَ تَ مَ رِ حْ ـمُ نِ الْ يْ ازَ فَّ كه زن « »قُ

 )1926F1(»كه در حال اداي مناسك حج هستند نقاب نزنند و دستكش به دست نكنند، محرم
 ناخته نشوند.بنابراين زنان مأمور بودند جلباب بپوشند تا ش

پس دست و صورت از ، جلباب يعني پوشاندن صورت يا پوشاندن صورت با نقاب
زينتي است كه زن مأمور شده آن را براي بيگانگان آشكار نكند. تنها چيزي كه بيگانگان 

                                                            
 ).1838البخاري  ( -1
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ابن مسعود آخرين حالت را ذكر كرده ، اشندب ميانند ببينند لباس هاي ظاهري تو مي

(است.
1927F

 اإلسالم ابن تيميه رحمه اهللا. پايان كالم شيخ )1
مقصود اين كه داليلي كه نشانگر اين هستند كه زن اجازه دارد دست و صورتش 

بر اصل قضيه داللت مي نمايند كه حالت قبل از نزول آيات قرآني و آمدن ، نمايان باشد
 رند.دا ميبيان ، داليلي از سنت است كه بر امر به پوشاندن آن داللت مي نمايند

ود كه داليلي كه بر پوشاندن چهره و دست ها داللت ش ميمشخص ، ين توضيحبا ا
منسوخ ، داليلي را كه به جايز بودن نمايان كردن دست و صورت داللت دارند، ندكن مي
 د.كن مي

به عنوان ، بله؛ اگر نياز باشد كه زن دست و صورت خود را نمايان كند جايز است
دست و ، دارد يماريي كه در صورت يا دست هامثال اگر زن مجبور باشد به خاطر ب

جايز است. همچنين اگر شهادت و گواهي بر زن الزم بود و او ، صورت خود را نپوشاند
جايز است كه دست و صورت را نمايان ، ودش ميجز با نمايان كردن چهره اش شناخته ن

 كند. 
 لم.و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و س، و باهللا التوفيق

 )150-17/141( فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و اإلفتاء

 ] فرض بودن حجاب و اهميت آن 29[

و آيا حجاب از ، لطفاً در مورد اهميت پوشاندن چهرهء زن توضيح دهيد س: 
واجبات ديني است كه اسالم آن را واجب قرار داده است؟ و اگر چنين است دليل آن 

ام و خودم نيز معتقدم كه پوشاندن صورت در دوران  چست؟ از خيلي ها شنيده
و از آن وقت آن را ، ده استش ميحكومت ترك ها بر جزيره عربي رواج يافته و عمو

                                                            
، تيميـة ) لشيخ اإلسـالم ابـن   ةو لباسها في الصال ة(حجاب المرأ لةدها، و رسا) و ما بع22/109»  (الفتاوي« -1

و  لعلميةالبحوث ا ةإدار سةرئا طبعة)، و ما بعدها، 6رسائل في الحجاب و السفور) ص ( عةضمن (مجمو
 اإلفتاء.
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ند پوشاندن چهره بر هر زني فرض كن ميسخت گرفته اند به گونه اي كه همه فكر 
ه پيامبر صلَّىو خوانده ايم كه در دوران ، است له وسلَّم و صحابه زن در علَيه وآ اللـَّ

ه نمود ميمردان را مساعدت ، و در جنگ ها، بسياري كارها با مرد مشاركت داشته است
است؛ آيا اين چيزها حقيقت دارند يا درك و برداشت من غلط است؟ منتظرم پاسخ 

 دهيد تا جواب را بفهمم و اشتباهم را اصالح كنم.
و زن صورت و دستهايش را نزد ، نبوددر ابتداي اسالم حجاب بر زن فرض  ج:

سپس خداوند حجاب را بر زن فرض نمود. تا اينگونه زن را از ، ذاشتگ ميمردان برهنه 
 نگاه بيگانگان مصون بدارد و زن سبب وسوسه ي مردان نگردد.

 ﴿ رمايد:ف مي تعالىچنان كه اهللا               

         ﴾ :متاعى پيامبر زنان از چون و« ]۵۳[األحزاب 

 .»است تر پاكيزه آنان دلهاى و دلهايتان براى اين. بطلبيد پرده سوى آن از را آن، خواهيد
ه پيامبر صلَّىآيهء مذكور گر چه در مورد همسران  وسلَّم نازل شده  علَيه وآله اللـَّ

ه پيامبر صلَّىاست؛ اما مقصود از آن همسران  علَيه وآله وسلَّم و نيز ديگر زن ها  اللـَّ
 چون علت ذكر شده و معناي موجود در آن عموميت دارد. ، اشدب مي

﴿ رمايد:ف ميخداوند متعال                        

                  ﴾ خانه در و« ]۳۳[األحزاب 

 بر نماز و ننماييد زينت پيشين جاهليت] عصر[ نمايى زينت چون و بمانيد خود هاى
 .»بريد فرمان رسولش و خداوند از و بپردازيد زكات و داريد پاى
ه پيامبر صلَّىين آيه به اجماع هم شامل زنان ا ود؛ چنان كه ش ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ

﴿ رمايد:ف ميخداوند در سوره احزاب                   

                          

   ﴾ :بگو مؤمنان زنان و دخترانت و زنانت به، پيامبر اى« ]۵۹[األحزاب :
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 آزار و، شوند شناخته آنكه به و است نزديكتر اين. پوشند فرو خود بر را روسريهايشان
 »)59( است مهربان آمرزنده خداوند و. نبينند

﴿ همچنين خداوند در اين باره دو آيه ديگر در سوره نور نازل كرده است:  

                                 

                            

                              

                                       

                                    

                           

                                

           ﴾ :۳۱ – ۳۰[النور[ 

 پاكدامنى و پوشند فرو]  رمنامح ديدن از[ را چشمانشان كه بگو مؤمن مردان به«
 است خبر با كنند مى آنچه از خداوند گمان بى. است تر پاكيزه برايشان اين. ورزند

 و پوشند فرو]  نامحرم به نگريستن از[ را چشمانشان: بگو مؤمن زنان به و )30(
 كه بايد و است آشكار كه آن از آنچه مگر نكنند آشكار را خود زينت و ورزند پاكدامنى

 بر مگر نسازند آشكار را خود زينت و فروگذارند يشانها آنگريب بر را هايشان سرىرو
 برادرانشان يا شوهرشان پسران يا پسرانشان يا شوهرشان پدران يا پدرانشان يا شوهرشان

 يمينهايشان ملك يا شان]  آيين هم[ زنان يا خواهرانشان پسران يا برادرانشان پسران يا
 اطّالع زنان شرمگاه بر كه كودكانى يا شمايند پيرو كه]  زنان به[ رغبت بى مردان يا

 مى نهان كه را زينتشان از آنچه تا بكوبند پاهايشان با را]  زمين[ نبايد و. اند نيافته
 كه باشد. كنيد توبه خداوند]  درگاه[ به، همگى، مؤمنان اى و. شود آشكار، داشتند

 »)31( شويد رستگار
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 ردد. گ مييعني زيبايي ها و آنچه سبب فتنه » زينة«سران.يعني هم» بعولة«كلمه 

﴿        ﴾ چنان كه ، لباس ها است، منظور از آن طبق صحيح ترين قول

 يضصحابي بزرگوار عبداهللا بن مسعودره چون خداوند متعال ، عنْه گفته است اللـَّ

﴿ رمايد:ف مي                     

                             

   ﴾ :۶۰[النور[ 

آن كه  از نيست گناهى آنان بر. ندارند ازدواج اميد كه اى يائسه زنان] نيز[ و«
 ورزند پاكدامنى اين كه و. نكنند آشكار زينتى كه فرو نهند حالى در را لباسهايشان

 »)60( داناست شنواى خداوند و است بهتر برايشان
اين آيه بر اين داللت مي نمايد كه واجب است زنان چهره و دست ها و تمام 

تعال به پيرزنان اگر زينت خويش بدنشان را از نگاه نا محرمان بپوشانند؛ زيرا خداوند م
اجازه داده است كه اگر لباسهاي خود را از قبيل: روسري بيرون بياورند ، را آشكار نكنند

چون خطري براي ابتالي آنان به فتنه وجود ندارد. ، و چهره هايشان را ظاهر نمايند
نچه لباسهايشان را چنا، از كار افتاده اي كه اميد ازدواج ندارند بنابراين اگر اين پيرزنان

 آنان نيست.  گناهي بر، فرو نهند
بايد حجاب كنند و اگر آن را ترك نمايند ، ود كه زنان جوانش مياز اين مشخص 

وند. همچنين پيرزنان اگر زينت خود را آشكار كنند بايد حجاب كنند ش ميگناهكار 
نظر عفت و رمايد: از ف ميوند. سپس خداوند در آخر اين آيه ش ميچون سبب فتنه 

بهتر ، از فتنه ها آنچون ، ند بهتر استكن ميپاكدامني براي پيرزناني كه زينت را آشكار ن
 وند.ش ميدر امان 

از عائشه و خواهرش اسماء رضي اهللا عنهما روايتي هست كه بر اين داللت مي نمايد 
چنان كه در كه زن بايد چهره اش را از بيگانگان بپوشاند؛ حتّي اگر در حال احرام باشد. 
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صحيحين از عائشه رضي اهللا عنها روايتي آمده كه بر اين داللت مي نمايد كه در ابتداي 
(منسوخ شد.، اسالم زنان چهره هايشان را نمي پوشاندند كه با آيه حجاب

1928F

1(  
امري قديمي از دوران ، شما با مطالبي كه گذشت خواهي دانست كه حجابِ زن

ه پيامبر صلَّى ه وآله وسلَّم است كه خداوند آن را فرض نموده و ربطي به علَي اللـَّ
 حكومت ترك ها ندارد.

ه پيامبر صلَّىاما اين كه زنان در بسياري از كارها در عهد  علَيه وآله وسلَّم با  اللـَّ
آب دادن به مجروحين در جهاد ، مانند: معالجهء زخمي ها، ده اندكر ميمردان مشاركت 

اين كارها را همراه با رعايت حجاب و عفت و دوري  ها آناما ، درست است، مثال آنو ا
 ده اند.دا مياز اسباب شك و فتنه اين كارها را انجام 

ه پيامبر صلَّىويد: ما همراه گ ميچنان كه ام سليم رضي اهللا عنها  علَيه وآله وسلَّم  اللـَّ
و بيماران را ، ديمكر ميو آب حمل ، ديمدا مي و به مجروحين آب، به جنگ مي رفتيم

(يم.نمود ميمداوا 
1929F

2( 
نه به گونه اي كه امروزه در بيساري از ، كار زنان آن زمان اينگونه بوده است 

كشورهاي اسالمي زن و مرد در كنار يكديگر در محل كار قرار دارند و زنان آرايش 
د و از هم پاشيدن خانواده ها و كه اين امر منجر به فسا، اشندب ميشده و بي حجاب 

 ، إال باهللا العلی العظيم ةو ال حول و ال قوفاسد شدن جامعه گرديده است. 

 والسالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته.
 )3/354( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة -الشيخ ابن باز

 ] روش حجاب شرعي30[

                                                            
، 2170، 1428،1445)،و مسـلم  ( 4796،5166،5239، 4483، 2661، 1618انظر مثالً : صحيح البخاري  ( -1

2770.( 

ــوداود  (1810» (صــحيح مســلم« -2 ــذي  (2531)، و أب ــي 1575)، و الترم ــي ف ــر«)، و الطبران   25/123»الكبي
 ).4724، 4723»  (صحيحه«)، و ابن حبان في 302(
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 ها آنوشند و حجاب بسياري از دختران جوان به گمان خود حجاب اسالمي مي پ
ذارند و گ مياين چادر را روي سر  ها آنچادر سياهي است كه كناره هاي آن تزئين شده 

با آن چهرهء خود را مي پوشانند؛ اما متأسفانه چشمها نمايان است و صورت مجسم 
و زنگ خطر در اين حجاب جديد اين است كه اين دختران آهسته آهسته ، اشدب مي

ذارند به بهانه اينكه جلوي ديدشان گرفته گ ميطراف چشمها را باز قسمت بيشتري از ا
 نشود. 

ند در كن ميزناني كه به اين شيوه حجاب ن، و با توجه به گسترش اين نوع حجاب
ود كه ش ميو ادعا ، اشند و واپسگرا و متشدد ناميده شوندب ميميان دوستان خود مطرود 

ه پيامبر صلَّىزنان در عصر   ده اند.كر ميلَيه وآله وسلَّم اينگونه حجاب ع اللـَّ
آيا پوشيدن چنين حجابي جايز است؟ لطفاً روش و كيفيت حجابي را كه اسالم  س:

 به آن امر نموده بيان كنيد.
استعمار فكري براي باز داشتن مردم از عمل به عقايد و رفتار و عبادات ديني و  ج:

اما ايمان مؤمن ، دكن ميهيچ كوششي فرو گذار ن از، آموزه هاي دين براساسمعامله 
و آن ، د اين تباهكاران به اهداف خود برسندده ميبمنزله ي دژ محكمي است كه اجازه ن

ه پيامبر صلَّىهمانا بازگشت به قرآن وسنت ، دژ چون خداوند ، علَيه وآله وسلَّم است اللـَّ

﴿ رمايد:ف ميمتعال                       

                                 

     ﴾ :رسول از و كنيد اطاعت خداوند از، مؤمنان اى« ]۵۹[النساء 

 و خدا به اگر، كرديد اختالف چيزى در هرگاه كنيد اطاعت]  هم[ امرتان صاحبان و] او[
 تر انجام نيك و بهتر اين. بازگردانيد رسول و خدا به را آن، داريد ايمان قيامت روز

 .»است
ينيم كه در حجاب ب مي اگر در مورد اين مسئله به كتاب و سنت مراجعه كنيم

و داليل آن در ، ايد زنان چهره هاي خود را از معرض ديد نامحرمان بپوشانندب مياسال
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كه در اينجا نيازي به ، كتابهايي كه در اين موضوع تأليف شده است ذكر گرديده اند
 توضيح آن نيست. 

در ، ورتديدگاه درست اين را اقتضا مي نمايد كه بايد چهره پوشانده شود؛ چون ص
اهند به خو ميبديهي است وقتي كه مردان ، بر گيرنده ي زيبايي زن و محل توجه است

نمايان ، چهره هرگاهمادام كه چنين است ، ندكن ميزيبايي زن بنگرند به چهره اش نگاه 
اين امر در بر گيرنده ي فتنه بزرگي خواهد بود. پوشاندن ، باشد و هر كسي آن را ببيند

ن ديگر اعضا همچون پاها و كف دستها اولي تر است؛ زيرا صورت زن چهره از پوشاند
 ردد. گ ميبيشتر سبب فتنه 

د منافات كن ميحجابي كه در سؤال كيفيت آن ذكر شده با آنچه داليل شرعي اقتضا 
و ، تزئين شده است، اظهار زينت را در بر دارد؛ زيرا چادر، چون اين نوع حجاب، دارد

﴿ ويد:گ ميان خداوند در مورد پيرزن             

                       ﴾ :۶۰[النور[ 

آن كه  از نيست گناهى آنان بر. ندارند ازدواج اميد كه اى يائسه زنان] نيز[ و«
 .»نكنند آشكار زينتى كه فرو نهند حالى در را يشانلباسها

پس دختران جواني كه اميد ، اين در مورد پيرزناني است كه اميدي به ازدواج ندارند
 انند اظهار زينت كنند؟!تو ميچگونه ، وندش ميعالقه مند  ها آنو مردان به ، ازدواج دارند

راتر رفته و ابروها و گونه با گذاشتن نقاب در قسمت چشمها و وقتي زنان در آن ف
ه پيامبر صلَّىاين با عمل زنان در عصر ، ندكن ميها را هم نمايان  علَيه وآله وسلَّم  اللـَّ

نيم كه اوضاع در چنين اموري به دا ميبررسي هاي انجام شده ما  براساسمخالف است. 
زديك با حجاب زنان شايد زنان اين نوع حجاب را به صورتي ن، ندكن ميسرعت تغيير 

ه پيامبر صلَّىعصر  ذرد كه از آن فاصله گ ميپوشيده اند؛ اما ديري نوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
 يرند.گ مي

نزد اهل علم اين است كه بايد دروازه ي فساد و شر ، از اصول و ضوابط مشخص
بايد جلوي آن ود ش مييعني آنچه ذريعه و وسيله اي براي كار حرامي ، مسدود شود
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گرفته شود. بنابراين آنچه در سؤال ذكر شده ترديدي نيست كه حرام است و ذريعه اي 
 زرگتر و بزرگتر خواهد شد.ب ميبراي حرا

نصيحت بنده به زنان مؤمن اين است كه از خدا بترسند و در اسالم سنّت و روشِ 
ي كه به آن روشِ وند و هم هر كسش ميبدي را مرسوم نكنند كه هم خودشان گناهكار 

 اشد.ب ميبد عمل كند نيز گناهش بر گردن بنيانگذاران آن روش 
ضرري رسانده  ها آناز بزرگتر ها بپرسند كه آيا حجاب و پوشاندن تمام چهره به 

در انجام وظايف خود  ها آنگرديده؟ آيا سبب شده تا  ها آناست؟ آيا سبب نقصان دين 
از نظر ديني يا فكري يا اخالقي يا اجتماعي  اه آنكوتاهي ورزند؟ آيا سبب شده كه 

پس زنان امروزه بايد ، اتفاق نيفتاده است، عقب گرد كنند؟ قطعاً هيچ يك از اين موارد
 يضراه مادران خود و راه زنان صحابه ره  عنْهم را در پيش بگيرند.  اللـَّ

 )1320( العدد، الدعوة -ابن عثيمين

 ودش مي] سنّي كه حجاب واجب 31[

در چه سنّي بايد دختر حجاب كند؟ آيا بايد پوشيدن حجاب را بر دختران دانش  س:
 آموز گر چه آن را نخواهند الزم قرار دهيم؟

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

به داشتن ، سرپرست بايد دختر را قبل از رسيدن به سن بلوغ، اگر دوست نداشته باشد
وقتي كه دختر بزرگ شد پوشيدن ، با اين شيوه، حجاب تمرين دهد تا عادت كند

 ود.ش ميحجاب برايش آسان 
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفيق

 )17/219( ائمة للبحوث العلمية و اإلفتاءفتاوي اللجنة الد

 ] حد عورت زن در نماز32[
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ند و دست ها يا قسمتي از آن و همچنين كن ميتساهل ، بسياري از زنان در نماز س:
 آيا نمازشان درست است.، انندخو ميپاها و گاهي قسمتي از ساق برهنه است و نماز 

بدنش را بپوشاند بجز صورت و  در نماز تمام، واجب است كه زنِ آزاد و مكلف ج:
دستها؛ چون همه بدن زن عورت است. اگر در حالي نماز بخواند كه چيزي از عورت او 

پيامبر چون ، نمازش صحيح نيست، مانند ساق يا پا و سر و يا بخشي از آن برهنه باشد

ه صلَّى بَلُ «رمايد: ف ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ قْ رٍ  اللَّـهُ الَ يَ امَ ائِضٍ إِالَّ بِخِ ةَ حَ الَ   »صَ

 )1930F1(»يرد؛ مگر آن كه روسري داشته باشدپذ ميخداوند نماز زن بالغه را ن«

ـ« رمايد:ف ميو  ةٌ الْ رَ وْ أَةُ عَ رْ   )1931F2(»زن عورت است« »مَ

ه پيامبر صلَّىد كه از كن ميابو داود از ام سلمه رضي اهللا عنها روايت  علَيه وآله  اللـَّ

يلِّ « م پرسيد:وسلَّ ـأَتُصَ الَ الْ قَ ارٌ ؟ فَ ا إِزَ يْهَ لَ يْسَ عَ َارٍ لَ مخِ عٍ وَ أَةُ يفِ دِرْ رْ ا  :مَ ابِغً عُ سَ رْ انَ الدِّ ا كَ إِذَ

ا يْهَ مَ دَ ورَ قَ طِّي ظُهُ غَ  »يُ

لباسي ديگر) ( در حالي كه ازار، اند در چادر و روسري نماز بخواندتو ميآيا زن «
ه پيامبر صلَّىنداشته باشد؟  علَيه وآله وسلَّم فرمود: اگر پيراهني بزرگ و گشاد بر تن  اللـَّ

  )1932F3(»بله، داشته باشد به گونه اي كه پشت پاهايش را بپوشاند
اين حديث را موقوف دانسته اند. اگر ، ويد: ائمهگ مي )1933F4(»بلوغ المرام«ابن حجر در 

 ت هايش را نيز بپوشاند.مردي بيگانه آن جا باشد زن بايد در نماز چهره و دس
 )16، 15( ص، فتاوي مهمة تتعلق بالصالة -الشيخ ابن باز

                                                            
)، و 655، و ابـن ماجـه (  »حـديث حسـن  «) و قـال:  377)، و الترمـذي ( 641و أبو داود  ( ،)6/218أحمد  ( -1

 ) و صححه و وافقه الذهبي.917(  1/251الحاكم

، 5598)،و ابن حبـان ( 1685،1686»  (صحيحه«، و ابن خزيمة في »حسن غريب«)، و قال:1173الترمذي ( -2
 ). 4/314)و  (2/35» (مجمع الزوائد«)، و آخرون. وانظر:5599

ــو داود  ( -3 ــاكم 640أبـ ــي  915(  1/250)، و الحـ ــي فـ ــذهبي، و البيهقـ ــه الـ ــنن«) و صـــححه و وافقـ  السـ
 ).2/107البن األثير -ية: قميصها. (النهاة). ودرع المرأ3068(  2/233»الكبري

 ).63بتعليق المباركفوري، ص (» بلوغ المرام « -4
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 ] روش حجاب زن مسلمان نزد زن كافر33[

آيا جايز است كه زن مسلمان صورتش را پيش زن كافر ظاهر كند يا نه؟ آيا  س:
 جايز است صورتش را براي مادر شوهرش كه كافر است برهنه كند؟

چون ، خواه مسلمان باشد يا كافر، زن پيش زنها اشكالي ندارد برهنه بودن صورت ج:
 رمايد:ف ميخداوند متعال ، زن فقط به پوشاندن چهره از نگاه مردان نامحرم امر شده است

﴿                      ﴾ :۳۱[النور[  

 آشكار را خود زينت و فروگذارند يشانها آنگريب بر را هايشان روسرى كه يدبا و«

﴿ تا »شوهرشان بر مگر نسازند    ﴾ »شان]  آيين هم[ زنان يا« 

منظور از زنان در آيه همه ، پس تنها زن به اين امر شده كه از نا محرمان حجاب كند
اند از محارمي كه در آيه ذكر تو ميفقط ، نزنها هستند خواه كافر باشند يا مسلمان. ز

 شده اند و همچنين كساني كه محرم رضاعي هستند حجاب نكند.
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفيق

 )17/287( فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و اإلفتاء

 ] حكم نگاه كردن مرد به زن غير مسلمان34[

نيم كه زن مسلمان بايد در برابر مردان بيگانه حجاب را رعايت كند؛ آيا دا يم س:
نگاه  ها آنمردان مسلمان در مورد زنان كافر هم بايد موازين حجاب را رعايت كنند و به 

 نكنند؟
حكم مردان مسلمان با زنان كافر مانند حكم مردان نسبت به زنان مسلمان است.  ج:

، كردن و به خلوت نشستن با زن مسلمان نامحرم جايز نيستيعني: همان طور كه نگاه 
تا اين گونه از ، همچنين نگاه كردن به زن كافر و به خلوت نشستن با او هم جايز نيست

 جلوگيري شود و عفت حفظ گردد و آبرو و نسب ها حفظ شوند.، فتنه
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفيق

  )17/205( وي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و اإلفتاءفتا
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 ] حكم نگاه كردن زن به مرد35[

نگاه كردن به صورت عادي و معمول  حكم نگاه كردن زن به مرد در تلويزيون يا س:
 در خيابان چيست؟

 نگاه كردن زن در تلويزيون و در غير از آن از دو حال خالي نيست:  ج:
حرام است؛ چون سبب ، ت و لذت بردن؛ اين نوع از نگاهنگاه كردن با شهو – 1

 ود.ش ميفساد و فتنه 
، چنين نگاهي اشكالي ندارد و جايز است، نگاه كردنِ خالي از شهوت و تلذّذ – 2

أن عائشة رضی اهللا عنها تنظر «چون در صحيحين از عائشه رضي اهللا عنها روايت است: 

ـهُ ىلَّ و كان النبيصَ ، إيل احلبشة و هم يلعبون لَّمَ يسترتها عنهم اللَّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ كه او به « »عَ

ه پيامبر صلَّىد و كر مينگاه ، حبشي ها كه مشغول بازي بودند علَيه وآله وسلَّم او را  اللـَّ
  )1934F1(»از نگاه آنان مي پوشاند

يند ب ميمرد را ، پس زن، ينندب ميازآنجائي كه زنان در بازارها مي روند و مردها را 
اما به شرطي كه شهوت و فتنه اي نباشد. پس اگر نگاه زن به مرد ، گرچه مرد او را نبيند

 از روي شهوت يا فتنه باشد نگاه كردن زن به مرد در تلويزيون و غيره حرام است.
 )61، 60/ 2(، )5( كتاب الدعوة -الشيخ ابن عثيمين

 ] آيا زن از نابينا حجاب كند؟ 36[

و دانش آموزان ناچارند ، معلم قرآن مرد نابينايي است ها آنبعضي از دبيرستدر  س:
 حكم چيست؟، چهره هايشان را ظاهر كنند، براي خواندن

، قول راجح از اقوال علما اين است كه الزم نيست زن از مرد نابينا حجاب كند ج: 
 به دو دليل: 

                                                            
 ).892)و أطرافه عنده، و مسلم  (454البخاري  ( -1
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ه پيامبر صلَّى -1  م به فاطمه بنت قيس رضي اهللا عنها گفت:علَيه وآله وسلَّ اللـَّ

هُ « نْدَ عِنيَ ثِيَابَكِ عِ ى تَضَ مَ لٌ أَعْ جُ إِنَّهُ رَ تُومٍ فَ كْ نْدَ ابْنِ أُمِّ مَ ي عِ تَدِّ نزد ابن مكتوم عده « »اعْ

  )1935F1(»اني قسمتي از لباسهايت را در بياوريتو ميبگذران؛ زيرا او مرد نابينايي است و 
د در حالي كه كر ميدند نگاه كر ميكه در مسجد تمرين جهاد عائشه به حبشيهايي  -2

 پيامبر عليه الصالة و السالم او را از نگاه آنان مي پوشاند. 

تُامَ « اما حديث نْ انِ أَ يَاوَ مْ عَ   1936F2»آيا شما دو تا نابينا هستيد؟« »أَفَ

اند در مقابل اين دو حديث صحيح قرار تو ميدر آن راوي مجهولي است پس ن
  بگيرد.

 )61، 2/60(، )5( كتاب الدعوة -الشيخ ابن عثيمين

 ] حكم تصوير زن در گذرنامه37[

در گذرنامه و غيره عورت است يا نه؟ و اگر گرفتن عكس براي ، آيا عكس زن س:
 اند به خاطر گرفتن گذرنامه و غيره عكس بگيرد يا خير؟تو ميزن ممنوع باشد آيا 

  حدود لباس زن در قرآن و سنت تا كجاست؟
نه براي گذرنامه و نه براي ، زن حق ندارد اجازه دهد از او عكس گرفته شود ج:

و وجود عكس زن در گذرنامه و غيره از ، چيزي ديگر؛ چون صورت زن عورت است
 اسباب فتنه است.

پس بايد تمام بدنش را ، ويد: كه تمام بدن زن عورت استگ ميظاهر قرآن و سنت 

﴿ رمايد:ف مياوند متعال از نامحرمان بپوشاند؛ چون خد        

                                       ﴾

  ]۳۱[النور: 
                                                            

 ).1480مسلم  ( -1

و يف إسناده نبهان مولی . »حسن صحيح«) و قال: 2778)، و الترمذي  (4112)، و أبو داود (6/296أحمد  ( -2

 ) من هذا الباب.٢٨أم سلمة: مل يوثقه غري ابن حبان. و قد سبق ختريج احلديث يف الفتوی (
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 اي شوهرشان پدران يا پدرانشان يا شوهرشان بر مگر نسازند آشكار را خود زينت و«

 »شوهرشان پسران يا پسرانشان

 ﴿ رمايد:ف ميو همچنين                 

         ﴾ :إِذَا« ]۵۳[األحزابو نَّالْـسوهتُم  تَاعنَّمأَلُوهنْ فَاسم اءرو 

 »وقُلُوبِهِنَّ لقُلُوبِكُم أَطْهرُ كُمذَل حجابٍ
 براى اين. بطلبيد پرده سوى آن از را آن، خواهيد متاعى پيامبر زنان از چون و«

 »است تر پاكيزه آنان دلهاى و دلهايتان
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفيق

 )17/169( اإلفتاء فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و

 ] نگاه كردن پزشك به زن38[

زن مجبور است براي معالجه پيش پزشك برود و به ناچار قسمتي از بدنش را  س:
 حكم شريعت در اين مورد چيست؟، بايد پزشك ببيند

اشكال ندارد كه زن پيش پزشك مرد برود؛ علما گفته اند ، اگر پزشك زن نباشد ج:
نشان دادن آن به پزشك اشكالي ، و هر قسمتي كه نياز باشد كه اين كار اشكالي ندارد.

چون خلوت با بيگانه حرام ، ندارد؛ اما بايد محرم زن همراه باشد و دكتر با زن تنها نباشد
چون حرمت آن به خاطر آن است كه ، است؛ علما گفته اند چنين چيزي جايز است

يرد و حرام شده در گ مياه قرار ود و آنچه كه وسيله براي گنش ميوسيله اي براي فتنه 
 اشد.ب ميصورت نياز مباح و جايز 

 )2/846( إعداد: أشرف بن عبد المقصود، من فتاواه -الشيخ ابن عثيمين

 ] نگاه كردن زن پزشك به مرد نامحرم39[

يش را مورد معالجه قرار ها آناگر مردي به زن دندانپزشكي مراجعه كند و دند س:
 ا اين كه دندانپزشك مرد در همان شهر زياد است.دهد.. آيا جايز است؟ ب
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ما زياد تالش نموده ايم و از مسئولين خواسته ايم كه پزشك مرد براي مردان  ج:
و در همه زمينه ها دندانپزشكي و غيره براي مردان پزشك ، باشد و پزشك زن براي زنان
نان نزد زنان و پزشك زن باشد. اصل بر همين است كه ز، مرد و براي معالجه ي زنان

مردان نزد مردان مراجعه كنند؛ چون زن عورت بوده و مورد توجه مردان است؛ مگر 
و پزشكان ، كسي كه خدا او را حفاظت كند. پس بايد پزشكان زن مخصوص زنان باشند

مگر اين كه ضرورتي در كار باشد؛ مثالً مرد داراي بيماريي ، مرد مخصوص مردان باشند
چنان كه ، در اين صورت اشكالي ندارد، براي آن بيماري نباشد باشد كه پزشك مردي

﴿ رمايد:ف ميخداوند                   ﴾ :األنعام]

۱۱۹[ 
 .»باشيد ناچار آن]  خوردن[ به آنچه مگر است نموده بيان برايتان روشنى به«

مرد از پزشكان زن جدا باشند و بخش زنان از بخش مردان جدا البته بايد پزشكان 
يي مخصوص زنان ها آنيي مخصوص مردان باشند و بيمارستها آنباشد و يا بيمارست

 باشند تا همه از فتنه و اختالط مضر در امان باشند.
 )30، 29( ص، فتاوي عاجلة لمنسوبي الصحة -الشيخ ابن باز

 يش را] حكم پوشاندن زن كف دستها40[

 در خيابان حرام است يا نه؟، آيا بيرون كردن كف دستها از لباس س:

 كف دست زن عورت است و برهنه كردن آن جز براي محرم جايز نيست. ج:
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفيق

     )17/210( فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و اإلفتاء

 نمايان كردن دست و ساعد براي بيگانه  ]41[

بسياري از زنان كه براي خريد به بازار مي روند دستهايشان برهنه است و بعضي  س:
و اغلب در بازارها اين ، ودش ميقسمتي از ساعدشان نيز برهنه ، عالوه از كف دست

 گونه است؟
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ي منكر و ترديدي نيست كه برهنه كردن زنان دست ها و ساعدهايشان را امر ج:
اشد؛ به خصوص كه بعضي از اين زنها انگشتر و ب ميخالف شرع است كه سبب فتنه 

﴿ رمايد:ف ميالنگو به دست دارند؛ در حالي كه خداوند متعال به زنان مؤمن     

              ﴾ :بكوبند اهايشانپ با را]  زمين[ نبايد« ]۳۱[النور 

  .»شود آشكار، داشتند مى نهان كه را زينتشان از آنچه تا
اين آيه داللت مي نمايد كه زن مؤمن چيزي از زينت خود را آشكار نكند و نبايد 

د آشكار شود؛ پس كسي كه دستهايش را ظاهر كن ميكاري كند كه زينتي كه آن را پنهان 
 هد بود؟!د تا مردم آن را ببينند چگونه خواكن مي

سفارش مي كنم كه هدايت را  ها آنم و به كن ميزنان مؤمن را به تقواي الهي توصيه 
ه پيامبر صلَّىبر هواي نفس مقدم بدارند وبه آنچه خداوند زنان  علَيه وآله وسلَّم را  اللـَّ

ن از نظر چنگ بزنند. بايد دانست كه مادران مؤمنان كاملترين زنا، به آن فرمان داده است

ه پيامبر صلَّىادب و عفّت هستند. خداوند به زنان  ﴿ ويد:گ ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ   

                            

                          

   ﴾ :۳۳[األحزاب[  

 زينت پيشين جاهليت] عصر[ نمايى زينت چون و بمانيد خود هاى خانه در و«
 جز. بريد فرمان رسولش و خداوند از و بپردازيد زكات و داريد پاى بر نماز و ننماييد

 كه چنان و كند دور بيت اهل اى، شما از را پليدى خواهد مى خداوند كه نيست اين
 »)33( گرداند پاكيزه را شما بايد

علَيه وآله وسلَّم بهره اي از اين حكمت  اللَّـهتا زنان مسلمان مانند زنان پيامبرصلَّى 

﴿ بزرگ داشته باشند و آن حكمت اين است          
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          ﴾ »از را پليدى خواهد مى خداوند كه نيست اين جز 

  »گرداند پاكيزه را شما بايد كه چنان و كند دور بيت اهل اى، شما
م امانتي را كن ميه به مردان مؤمن كه خداوند آنان را سرپرست زنها قرار داده توصي

چون از آن ، آن را انجام دهند، كه به دوش گرفته اند و مسئوليتي كه در برابر زنها دارند
پس فكر كنند كه چه ، و با پروردگارشان مالقات خواهند كرد، وندش ميبازخواست 

﴿ ند:ده ميپاسخي                           

                                ﴾

 ]۳۰[آل عمران: 
 و يابد مى حاضر، است كرده بدى از و نيكى از كه را آنچه كسى هر كه روزى«

 از را شما خداوند و باشد دور اى فاصله] بد عمل[ آن و او بين مگر كه دارد دوست
 »)30( است مهربان بس بندگان به خداوند و دارد مى حذر بر خودش] كيفر[

 )36، 34( ص، فتاوي المعاصرة -الشيخ ابن عثيمين

 نزد محارم، در مورد لباس زن» كميته دائم افتا«] بيانيه 42[

م علی نيبنا حممد و علی آله و صحبه أمجعني... و و السال ةاحلمدهللا رب العاملني و الصال

 بعد:

زنان مؤمن در صدر اسالم به بركت ايمان به خدا و پيروي از قرآن و سنت در نهايت 
كه تمام بدنشان ، پاكدامني و حيا قرار داشتند. در آن دوران زنها لباس هايي مي پوشيدند

نشستند بي پرده و بدون پوشش را مي پوشاند. وقتي با يكديگر يا با محارم خود مي 
نبودند. همواره تا دوراني نزديك به زمان ما اين سنت ارزشمند در ميان زنان امت 

تا اين كه به خاطر عوامل متعددي كه جاي بيان تفصيلي آن در اينجا ، مرسوم بوده است
 و با توجه به پرسش هاي زيادي، نيست فساد در پوشش و رفتار در ميان زنان راه يافت

كه از كميتهء افتا در مورد حدود نگاه كردن زن به زن و لباسي كه زن بايد در ميان زنان 
براي عموم زنهاي مسلمان در اين خصوص » كميته دائم افتا«، ودش ميمطرح ، بپوشد
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ه پيامبر صلَّىد: زن بايد به صفت حيا كه ده ميتوضيح  علَيه وآله وسلَّم آن را از  اللـَّ
 و شعبه اي از ايمان قرار داده متصف باشد. ايمان

حجاب داشته باشد ، از جمله حيائي كه عرفاً و شرعاً به آن امر شده اين است كه زن
 و داراي اخالق و رفتاري باشد كه او را از مواضع فتنه و تهمت دور مي نمايد.

زنان ظاهر قرآن براين داللت مي نمايد كه زن فقط قسمت هايي از بدنش را براي 
اند نمايان كند و معموالً در خانه آن تو مياند نمايان كند كه براي محارم خود تو مي

﴿ رمايد:ف ميچنان كه خداوند متعال ، قسمت از بدن را نمي پوشاند   

                                      

                              ﴾ :و« ]۳۱[النور 

 يا شوهرشان پدران يا پدرانشان يا شوهرشان بر مگر نسازند آشكار را خود زينت
 يا خواهرانشان پسران يا برادرانشان رانپس يا برادرانشان يا شوهرشان پسران يا پسرانشان

 »شان]  آيين هم[ زنان
عملكرد ، دكن ميوقتي كه قرآن اين را تصريح مي نمايد و سنت بر آن داللت 

ه پيامبر صلَّىهمسران  علَيه وآله وسلَّم و زنان صحابه و تابعين و زنان امت تا به  اللـَّ
والً در حضور كساني كه در آيه ذكر شدند نمايان امروز نيز همين بوده است. آنچه معم

قسمت هايي از بدن زن است كه اغلب در خانه و در حالت كار آن قسمت ها ، ودش مي
را نمي پوشاند. مانند: برهنه بودن صورت و دستها و گردن و پاها. اما زياده روي در 

سنت وجود ندارد  عالوه بر اين كه دليلي بر جواز آن از قرآن و، پيش زنان، برهنگي
به فتنه مبتال شوند؛ از طرفي چنين زني الگوي بدي براي ، ود تا زنانش ميهمچنين سبب 

 و همچنين تشبه با زنهاي كافر و فاسد و بي حجاب است. ، ودش ميديگر زنان 

ه پيامبر صلَّى وَ «رمايد: ف ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ هُ مٍ فَ وْ بَّهَ بِقَ نْ تَشَ مْ  مَ نْهُ   »مِ
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  )1937F1(»هر كس كه خود را شبيه گروهي كند از همان گروه است«
 اهللا صلَّىدر صحيح مسلم از عبداهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما روايت است كه رسول 

ه هعلَيه وآله وسلَّم او ديد كه لباسهاي زرد رنگ پوشيده است. پيامبرصلَّى  اللـَّ علَيه  اللـَّ

هآلفرمود:  و لَّمسها«و بَسْ لْ زرد رنگ) ( اين لباسهاي« )1938F2(»إن هذه من ثياب الكفار؛ فال تَ

 »را نپوش ها آن، متعلق به كافران است

ه پيامبر صلَّىدر صحيح مسلم روايت است كه  انِ «علَيه وآله وسلَّم فرمود:  اللـَّ نْفَ صِ

ا: قَومٌ  َ مهُ ْ أَرَ لِ النَّارِ ملَ نْ أهْ َا النَّاسَ مِ بُونَ هبِ ِ رِ يَرضْ نَابِ البَقَ أذْ يَاطٌ كَ مْ سِ هُ عَ يَاتٌ ، مَ اسِ اءٌ كَ نِسَ وَ

اتٌ  يَ ارِ ِيالَتٌ ، عَ ائِالَتٌ ممُ ةِ ، مَ تِ املائِلَ ةِ البُخْ نِمَ أَسْ نَّ كَ هُ وسُ ؤُ ا، رُ حيَهَ نَ رِ ِدْ الَ جيَ لْنَ اجلَنَّةَ وَ خُ دْ ، الَ يَ

ةِ  ريَ سِ نْ مَ دُ مِ يُوجَ ا لَ حيَهَ ا وإنَّ رِ كذَ ا وَ ذَ  »كَ

-در جامعه خود و در زمان خود-را  ها آندو گروه از اهل دوزخ هستند كه من «
به دست دارند ، گروهي هستند كه شالق هايي همچون دم گاو "گروه نخست"نديده ام: 

زناني هستند كه  "گروه دوم"كنايه از ظالمان و ستمگران) و (، و با آن مردم را مي زنند
به ديگران تمايل دارند و ديگران را به سوي خود متمايل ، د اما برهنه اندلباس به تن دارن

اين زنها به بهشت نمي روند و بوي ، موهاي سرهايشان چون كوهان شتر است، ندكن مي
در حالي كه بوي بهشت از فاصله هاي بسيار دوري به ، آن را احساس نخواهند كرد

 »)1939F3(درس ميمشام 
بدنش ، يعني زن لباسي بر تن كند كه در واقع، اما برهنه انداينها لباس به تن دارند  

مانند اين كه زن لباس نازك ، پس چنين زني در حقيقت لخت و عريان است، را نپوشاند

                                                            
ــو داود (92، 2/50أحمــد ( -1 ــن عمــر 4031)، و أب ــن حــديث اب ــزار () م ــي 2966، و الب ــي ف )، و الطبران

واهد تبلغ بـه مرتبـة الحسـن.    بسند ضعيف؛ لكن له ش ،)من حديث حذيفة بن اليمان8327» (األوسط«
 ). 8593( 6/105»فيض القدير«انظر: 

 )2077مسلم  ( -2
 )2128مسلم  ( -3
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و ، و يا لباس تنگ بپوشد كه بر آمدگي بدنش را ظاهر كند، بپوشد كه بدنش نمايان باشد
 نه بمانند.يا لباس كوتاه بپوشد كه بعضي از اعضاي بدنش بره

بنابراين زنان مسلمان بايد به رهنمودي كه امهات المؤمنين و زنان صحابه رضي اهللا 
عنهن و پيروان نيكويشان از زنان اين امت بر آن بوده اند ملتزم باشند و بكوشند تا خود 

 را بپوشانند چون اين گونه از اسباب فتنه بهتر در امان خواهند بود. 
پوشيدن لباس هايي كه با پوشيدن آن خود را شبيه زنهاي  همچنين زنان مسلمان از

علَيه وآله وسلَّم  اللَّـه پيامبر صلَّىو اينگونه از خدا و ، كافر و فاسد مي نمايند پرهيز كنند
 اطاعت نمايند و به پاداش اهللا تعالي اميدوار بوده و از عذاب او بترسند.

تقواي ، زناني كه تحت سرپرستي او قرار دارند در مورد، همانگونه كه هر مسلماني 
الهي را رعايت كند؛ و اجازه ندهد كه زنان لباسهاي فتنه انگيزي كه خدا و پيامبرش 
حرام نموده اند بپوشند. مرد بايد بداند كه او مسئول است و روز قيامت در مورد كساني 

 يرد.گ ميكه تحت سرپرستي او قرار دارند مورد بازخواست قرار 
از خداوند متعال مسئلت مي نمائيم كه اوضاع مسلمين را اصالح نمايد و همهء ما را  

 به راه راست هدايت كند؛ بيگمان او شنواي نزديك است. انه سميع قريب مجيب. 
 و صلي اهللا و سلم نبينا محمد و علي آله و صحبه.

 )294-17/290( فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و اإلفتاء

 ] لباسي كه زن بايد در جمع زنان بپوشد 43[

بعضي از زنها لباس هاي كوتاه و تنگ مي پوشند كه برجستگيهاي بدنشان را  س:
لباس هاي بدون آستين و لباس هايي كه سينه و پشت زن برهنه است و ، دكن مينمايان 

: اين لباسها ويندگ مييم كن ميرا نصيحت  ها آنوقتي كه ، كامالً نيمه عريان اند مي پوشند
را فقط در جمع زنان مي پوشيم و آنچه زن بايد در حضور زنان بپوشاند از ناف تا زانو 

.. حكم شرعي در اين مورد چيست؟ داليل قرآن و سنت را در اين مورد بيان .است
 رد؟ دا مينموده و توضيح دهيد كه پوشيدن چنين لباس هايي در حضور محارم چه حك
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ه يامبر صلَّىپدر حديث صحيح از  ج:  علَيه وآله وسلَّم روايت است كه فرمود: اللـَّ

نَابِ « أَذْ يَاطٌ كَ مْ سِ هُ عَ مٌ مَ وْ ا: قَ َ مهُ ْ أَرَ لِ النَّارِ ملَ نْ أَهْ انِ مِ نْفَ اءٌ الْـصِ نِسَ . وَ َا النَّاسَ بُونَ هبِ ِ رِ يَرضْ بَقَ

اتٌ  يَ ارِ يَاتٌ عَ اسِ تٌ ، كَ ِيالَ تٌ ممُ ائِالَ هُ ، مَ وسُ ءُ ةِ رُ نِمَ أَسْ ـنَّ كَ تِ الْ ـبُخْ ةِ الْ ئِلَ لْنَ ، امَ خُ دْ ـالَ يَ نة الْ جَ

ا حيَهَ نَ رِ ِدْ ا، والجيَ ذَ كَ ا وَ ذَ ةِ كَ ريَ سِ نْ مَ دُ مِ يُوجَ ا لَ حيَهَ إِنَّ رِ  »وَ

قومي هستند كه » گروه نخست«را نديده ام:  ها آندو گروه از اهل دوزخ اند. من «
كنايه از ظالمان و (، و با آن مردم را مي زنند شالق هايي همچون دم گاو به دست دارند

خود دچار ، زنهايي هستند كه لباس به تن دارند؛ اما برهنه هستند» گروه دوم«ستمگران) 
، موي سرشان همچون كوهان شتر است، فتنه شده و ديگران را به سوي فتنه مي كشانند

در حالي ، نخواهد رسيد ها آناين ها به بهشت راه نخواهند يافت و بوي آن نيز به مشام 
 . )1940F1(»درس ميكه بوي بهشت از مسافتهاي بسيار دور به مشام 

يند: مراد زنهايي هستند كه لباس دارند اما گو مي» كاسيات عاريات«علما در تفسير 
زنهايي هستند كه لباس هاي تنگ مي پوشند يا لباس نازك مي  ها آنگفته اند: ، برهنه اند

 يا لباس هاي كوتاه مي پوشند.، بدنشان ظاهر است پوشند كه از زير لباس
ه پيامبر صلَّىشيخ االسالم ابن تيميه گفته: در دوران  علَيه وآله وسلَّم لباس زنها  اللـَّ

در خانه لباسي بوده كه تمام بدنشان را مي پوشانده جز قدم ها و كف دستها اما وقتي به 
د. ش ميهاي گشادي مي پوشيدند كه بر زمين كشيده زنان صحابه لباس ، بازار مي رفتند

ه پيامبر صلَّى اجازه داده بود كه به اندازهء يك ذراع لباس  ها آنعلَيه وآله وسلَّم به  اللـَّ
بگذارند. اما حديثي كه براي بعضي از زنان شبهه ايجاد  تر پائينهايشان را از قدمهايشان 

نْظُرْ «علَيه وآله وسلَّم فرموده است:  ـهاللَّ پيامبر صلَّىكرده كه  ـالَ تَ ةِ الْ رَ وْ أَةُ إِىلَ عَ رْ ـمَ ةِ الْ أَ رْ مَ

لِ  جُ ةِ الرَّ رَ وْ لُ إِىلَ عَ جُ نْظُرْ الرَّ الَ يَ  » وَ

  )1941F2(»نگاه نكند، به عورت مرد، و مرد، نگاه نكند، به عورت زن، زن«

                                                            
 تخريج در فتواي سابق گذشت -1
 ). واللفظ له.661)، و ابن ماجه  (2793)، و الترمذي  (4018)، و أبو داود (338مسلم  ( -2
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از ناف تا زانو ، اه زنها پوشيده باشدكه بايد از نگ، ند عورت زنكن ميكساني كه فكر 
ه پيامبر صلَّىاست؛ در جواب بايد گفت: كه  به ، علَيه وآله وسلَّم از نگاه كردن زن اللـَّ

نهي فرموده چون لباس زن گشاد است؛ اما ممكن است گاهي در حين انجام ، عورت زن
پيامبر نگاه كند. آيا وقتي كه  بنابراين زن نبايد به عورت زن، كاري عورتش نمايان شود

ه صلَّى نگاه نكند آيا مگر ، علَيه وآله وسلَّم فرموده: مرد به شرمگاه و عورت مرد اللـَّ
 لباسي مي پوشيدند كه فقط از ناف تا زانو بود؟!، صحابه

معقول است كه زن در جمع زنان با لباسي حاضر شود كه فقط از ناف تا ، آيا مگر
مي پوشاند؟! هيچ كسي چنين چيزي نگفته است. اين فقط عادت زنان كفار  زانو را

اصل و اساسي ندارد؛ يعني آنچه ، است. پس آنچه براي بعضي از زنان شبهه ايجاد كرده
فهميده اند صحت ندارد. بنابراين معناي حديث ظاهر ، بعضي از زنان از حديث مذكور

ه پيامبر صلَّىو آشكار است؛  يه وآله وسلَّم نفرموده كه لباس زن از ناف تا زانو علَ اللـَّ
 است.

پس زنان بايد از خدا بترسند و خود را به حيا آراسته كنند كه اين كار از اخالق زن و 

ـ«رمايد: ف ميوسلَّم علَيه وآله  اللَّـه پيامبر صلَّىچنان كه ، از ايمان اوست نْ الْ بَةٌ مِ عْ يَاءُ شُ حَ

نِ ـالْ    )1942F1(»حيا شعبه اي از ايمان است« »إِيامَ

أحيا من العذراء فی «ود: ش ميو گفته ، ضرب المثل است، همان طور كه زن در حيا

ما سراغ نداريم حتي كسي از زنان » در حجله و پرده با حياتر است، از دوشيزه« »خدرها

اين كار را نه نزد  ها آنرا بپوشانند.  لباسي بر تن كند كه فقط از ناف تا زانو، جاهليت
ويند: فقط از ناف تا زانو نزد زنان گ ميدند و نه نزد مردان. پس زنهايي كه كر ميزنها 

از زنان دورانِ جاهليت بدتر و زشت تر ، اهند كه زنان مسلمينخو ميپوشيده شود آيا 
 باشند؟!

                                                            
 في أوله. ة). بزياد35)،  و مسلم  (9بخاري  ( -1
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يك چيز است و نگاه كردن به عورت چيزي ديگر است؛ ، خالصه اين كه لباس
جز ، اين است كه بايد تمام بدنش را بپوشاند، سي كه زن در حضور زنان بايد بپوشدلبا

كف دستها و قدمها دستور شريعت نيز همين است. بنابراين اگر نيازي بود كه لباسش را 
اند تا زانو آن را باال بزند. همچنين اگر نياز بود مي تواند آستين ها را تا تو ميباال بزند 

ه پيامبر صلَّىحديث ، خير، اما اين كه چنين لباس كوتاهي بپوشد ،بازو باال بزند علَيه  اللـَّ
نگاه كننده را ، حديث، د. بنابراينكن ميوآله وسلَّم به هيچ صورتي بر چنين امري داللت ن

 مخاطب قرار داده است نه نگاه شونده را.
ه پيامبر صلَّى و نفرموده كه ، ه ذكر حدود لباس نپرداخته استعلَيه وآله وسلَّم ب اللـَّ

لباس زن از ناف تا زانو است. اما حدود نگاه كردن محارم زن به او مانند حدود نگاه 
اند در حضور محرم قسمت هايي از بدنش را تو مييعني زن ، كردن زن به زن است

اها و كف دستها و بنابراين سر و گردن و قدم پ، دكن مينمايان كند كه براي زنها نمايان 
 اگر برهنه باشند اشكالي ندارد؛ اما زن لباس كوتاه نپوشد. ، ساعد و ساق پا و امثال آن

 هـ 1414/ 20/11 -فتوا با امضاي شيخ ابن عثيمين

 ] مانتوي اسالمي 44[

اشد و به بدن چسبيده است. داراي ب مياخيراً عبا و مانتوي رواج يافته كه تنگ  س:
و تزئين شده است. اين  چه اي بوده و آستين گشاد است. نگين داردو اليه نازك پار

حكم شرعي براي پوشيدن اين عبا چيست؟ لطفاً از ، ودش ميعبا روي شانه ها انداخته 
 وزارت بازرگاني بخواهيد كه اين نوع عبا و امثال آن را ممنوع كند.

كه كامالً زن را است و آن عبايي است » جلباب«عبا و مانتوي شرعي زنان همان  ج:
 مي پوشاند و از فتنه و توجه مردان دور مي نمايد. 

 بنابراين مانتو و عباي زن بايد اوصاف ذيل را داشته باشد: 
 اول: ضخيم باشد تا بدن نمايان نشود و حالت چسبندگي نداشته باشد.

 دوم: تمام بدن را بپوشاند و گشاد باشد و بر جستگي هاي بدن را نمايان نكند. 
 آستين آن در قسمت كف دست تنگ باشد.، فقط از قسمت جلو باز باشد :ومس
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بلكه از هر نوع نقش و نگين و ، چهارم: داراي چنان زينتي نباشد كه جلب توجه كند
 تزئين و عالمتي خالي باشد.

 پنجم: با لباس زنان كافر و با لباس مردان مشابهت نداشته باشد.
 ششم: عبا روي سر گذاشته شود.

از اين ، اشدب مياند عبايي شرعي و اسالتو ميبراين عبايي كه در سؤال مطرح شده نبنا
رو پوشيدن آن جايز نيست و همچنين واردات و توليد وعرضه آن بين مسلمين جايز 

زيرا چنين كاري به منزله ي همكاري بر گناه و تعدي از حدود الهي است. ، نيست

﴿ رمايد:ف ميخداوند متعال                       

   ﴾ :بى، بداريد پروا خدا از و مكنيد همكارى ستم و گناه بر و« ]۲[املائدة 

  »)2( است كيفر سخت خداوند گمان
 حجاب كامل زنان مسلمان را به رعايت تقواي الهي و التزام به» كميته دائم افتا«

علَيه وآله وسلَّم اطاعت كرده  اللَّـه پيامبر صلَّىتا اين گونه از خدا و ، دكن ميتوصيه 
 باشند و از اسباب فتنه در امان باشند. 

 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه و سلم. ، وباهللا توفيق
 ) 141-17/139( فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلميةاإلفتاء

 ] حكم پوشيدن عباها و مانتوهاي تزئين شده45[

و در وسط آن كمر ، اينك در بازارها عباهايي براي زنان آمده كه تزئين شده اند س:
بندي دارند كه جسم را مشخص و برجسته مي نمايد و آستين هاي درازي دارند كه 

اين ، مغربياطراف آن تزئين شده است و در پشت كالهي دارند شبيه كاله جالبيهء 
 حكم پوشيدن و فروش اين عباها چيست؟، ندكن ميعباها هر از گاهي تغيير 

اين عباها از لباسهاي منكر و غير اسالمي هستند. چون داراي زينت آشكار ي  ج:
 وند.ش ميند و سبب فتنه كن ميهستند كه جلب توجه 
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ن زني را با گاهي ممكن است سبب انجام عمل ممنوع شود. مانند اين كه مردان چني
د كن ميهمچنين كمر بندي كه اين عباها دارند و بدن را بر جسته ، نگاه خود تعقيب كنند

بنابراين زن نبايد لباس تنگ بپوشد كه قسمتي از بدنش را نمايان ، ناجايز است امري
آستين هاي گشاد و تزئين شده نيز ، ودش ميچون سبب جلب توجه و ايجاد فتنه ، كند

 ردد.گ ميب توجه نگاه نامحرمان سبب فتنه و جل
امري ناپسند است؛ زيرا به لباس ، همچنين داشتن كالهي مانند كاله جالبيه مغربي

 زنان غربي شباهت دارد كه اغلب كافر و زناكار هستند.
اصل اين است كه زن مسلمان بايد مانتو و عباي گشادي بپوشد كه تمام بدنش را 

 بپوشاند.
 له و إمالئه و عليها توقيعهمن قو -الشيخ ابن جبرين

 ] انداختن عبا بر شانه ها 46[

و آن اين است كه ، در ميان زنان مسلمان پديده ي خطرناكي رواج يافته است س:
عبا را روي شانه ها مي اندازند و سر را با چادر يا روسري مي پوشانند كه اين كار 

و بر آمدگي ها را بر قسمت سينه ، نوعي زينت است. اين عبا به بدن چسبيده است
در واقع اين لباس نوعي مد است... حكم پوشيدن اين لباس ، دكن ميجسته و نمايان 

ه پيامبر صلَّىچيست؟ آيا اين حجاب شرعي است؟ آيا حديث  علَيه وآله وسلَّم كه  اللـَّ

ا« فرمود: َ مهُ ْ أَرَ لِ النَّارِ ملَ نْ أَهْ انِ مِ نْفَ بر اين زن ها مصداق » جهنم اند...دو گروه از اهل « »صِ

 د؟كن ميپيدا 
 رمايد:ف ميچنان كه ، خداوند زنان مؤمن را به حجاب كامل دستور داده است ج:

﴿                            ﴾

 بر را روسريهايشان: بگو مؤمنان زنان و دخترانت و زنانت به، مبرپيا اى« ]۵۹[األحزاب: 
 .»پوشند فرو خود
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، و عباي معروف، چادري است كه زن با آن تمام سر و بدنش را مي پوشاند» جِلباب«

 مانند آن است.
، پس زن، ود و تمام بدن را مي پوشاندش مياصل اين است كه عبا بر سر گذاشته 

وشاندن جسم خود مي پوشد تا ديگران به او چشم ندوزند؛ عبا را براي حجاب و پ

﴿ رمايد:ف ميخداوند متعال            ﴾ :۵۹[األحزاب[ 

 .»نبينند آزار و، شوند شناخته آنكه به و است نزديكتر اين«
هها به سوي تا نگا، ودش ميسبب ، ترديدي نيست كه ظاهر بودن سر و شانه هاي زن

ظاهر ، وقتي كه زن عبا را بر شانه ها بيندازد اين مشابهت با مردان است، او جلب شوند
مانند سينه و پشت ، بودن سر و گردن و حجم شانه ها و مشخص بودن بخش هاي بدن

 حتي اگر زن پاكدامن باشد.، ودش ميسبب فتنه و جلب توجه نگاهها به زن ، و امثال آن
چون ممنوعيت هايي را شامل ، زن عبا را روي شانه ها بيندازدپس جايز نيست كه 

ه پيامبر صلَّىود و بيم آن مي رود كه زن مصداق حديث ش مي علَيه وآله وسلَّم قرار  اللـَّ

لِ النَّارِ «گيرد كه فرمود:  نْ أَهْ انِ مِ نْفَ » را نديده ام ها آندو گروه جهنمي هستند كه « »صِ

نِ «الی قوله:  اتٌ وَ يَ ارِ يَاتٌ عَ اسِ اءٌ كَ تٌ ، سَ ائِالَ تٌ مَ ِيالَ ةِ ، ممُ نِمَ أَسْ نَّ كَ هُ وسُ ءُ ـرُ تِ الْ ـبُخْ ةِ الْ ئِلَ الَ ، امَ

لْنَ  خُ دْ ـيَ االْ هَ حيَ نَ رِ ِدْ الَ جيَ نَّةَ وَ زنهايي هستند كه لباس به تن دارند اما لخت و عريان « )1943F1(»جَ

موي سرشان همچون ، نه مي كشانندخود دچار فتنه شده و ديگران را به سوي فت، هستند
 ها آناين ها به بهشت راه نخواهند يافت و بوي آن نيز به مشام ، كوهان شتر است

 »نخواهد رسيد.
 )1151( العدد -مجلة الدعوة -الشيخ ابن عثيمين

 در جشن ها، ] برخي از منكرات لباس هاي زنان47[

ز زنان لباس هايي بر خالف ود كه در مراسم ازدواج بعضي اش مياخيراً مشاهده  س:
، ويند: اين لباس ها را فقط در ميان زنها مي پوشندگ ميو ، عرف جامعهء ما مي پوشند

                                                            
 ج در فتواي سابق گذشتتخري -1
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بعضي از اين لباس ها چنان تنگ هستند كه برجستگيهاي بدن را مجسم و مشخص مي 
 دكن ميبعضي از لباسها از قسمت باال بازند كه بخشي از سينه يا پشت را نمايان ، نمايند

لطفاًحكم شرعي را در مورد ، و بعضي از لباسها از قسمت پائين تا زانو چاك دارند
 وظيفه ولي و سرپرست زن چيست؟، پوشيدن چنين لباس هايي بيان كنيد

ه پيامبر صلَّىدر صحيح مسلم روايت است كه  انِ «علَيه وآله وسلَّم فرمود:  اللـَّ نْفَ صِ

 ْ لِ النَّارِ ملَ نْ أَهْ نَابِ  مِ أَذْ يَاطٌ كَ مْ سِ هُ عَ مٌ مَ وْ ا: قَ َ مهُ ـأَرَ يَاتٌ الْ اسِ اءٌ كَ نِسَ و وَ ا النَّاسَ َ بُونَ هبِ ِ رِ يَرضْ بَقَ

اتٌ  يَ ارِ تٌ ، عَ ِيالَ تٌ ممُ ائِالَ ةِ ، مَ نِمَ أَسْ نَّ كَ هُ وسُ ءُ ـرُ تِ الْ ـبُخْ ةِ الْ ئِلَ لْنَ ، امَ خُ دْ ـالَ يَ نَ الْ ِدْ الَ جيَ نَّةَ وَ جَ

ا حيَهَ إِنَّ ، رِ اوَ ذَ كَ ا وَ ذَ ةِ كَ ريَ سِ نْ مَ دُ مِ يُوجَ ا لَ حيَهَ را  ها آندو گروه از اهل دوزخ اند. من « »رِ

قومي هستند كه شالق هايي همچون دم گاو به دست دارند و » گروه نخست«نديده ام: 
زنهايي هستند كه لباس » گروه دوم«كنايه از ظالمان و ستمگران) (، با آن مردم را مي زنند

خود دچار فتنه شده و ديگران را به سوي فتنه مي ، اما لخت و برهنه هستند به تن دارند؛
اين ها به بهشت راه نخواهند يافت و ، موي سرشان همچون كوهان شتر است ،كشانند

در حالي كه بوي بهشت از مسافتهاي بسيار ، نخواهد رسيد ها آنبوي آن نيز به مشام 
 )1944F1(»درس ميدور به مشام 

برهنه هستند؛ يعني لباس هايي به تن دارند كه به علت كوتاه بودن يا لباس دارند اما 
ود؛ از اين رو امام احمد در ش ميمحقق ن، نازك بودن يا تنگ بودن ستر و پوشش واجب

مسند خود با سندي كه در آن ضعف هست از اسامه بن زيد رضي اهللا عنهما روايت 
ه پيامبر صلَّىد كه گفت: كن مي وآله وسلَّم نوعي لباس به من داد و من آن را به  علَيه اللـَّ

ه پيامبر صلَّىهمسرم دادم؛  بَسْ «علَيه وآله وسلَّم از من پرسيد:  اللـَّ لْ ْ تَ ا لَكَ ملَ ـمَ بْطِيَّةَ الْ  »قُ

چرا آن لباس را نپوشيده اي؟! گفتم: اي رسول خدا... آن را به همسرم دادم؛ فرمود: 

ا « هَ رْ ةً مُ لَ الَ ا غِ تَهَ ْ لْ حتَ عَ تَجْ لْ ا، فَ هَ ظَامِ مَ عِ جْ فَ حَ افُ أَنْ تَصِ به همسرت بگو: با آن « »إِينِّ أَخَ
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زير پوش)؛ زيرا بيم آن را دارم كه حجم بدنش را نشان ( لباسي ديگر بپوشد، لباس
 )1945F1(»دهد

چنان كه ، از سينه بر خالف دستور الهي است، همچنين باز بودن قسمت باالي لباس

﴿ رمايد:ف ميخداوند          ﴾ :روسرى كه بايد و« ]۳۱[النور 

 »فروگذارند يشانها آنگريب بر را هايشان
(ويد:گ ميقرطبي در تفسيرش 

1946F

زن بايد روسري اش را بر گريبانش بياندازد تا سينه  )2
، ها را ذكر كرده است كه حفصهاش را بپوشاند. سپس روايتي از عائشه رضي اهللا عن

 يضدختر عبدالرحمان بن ابي بكرره نزد او آمد در حالي كه ، عنْه برادرزاده ي عائشه اللـَّ
عائشه آن لباس را پاره كرد وگفت: بايد لباس كلفت ، گردنش از زير لباسش پيدا بود

 پوشيد كه بدن را بپوشاند.
، اگر زير آن لباس ديگري نباشد، دهمچنين لباسي كه از قسمت پايين باز باش

مگر آنكه به شكل لباسي ، پوشيدنش جايز نيست؛ و اگر زير آن لباسي باشد اشكال ندارد
 باشد كه مردان مي پوشند كه در اين صورت به علت تشابه با لباس مردان حرام است.

ون از بي حجابي و از بير، را از پوشيدن هر نوع لباس حرام، بايد زن، سرپرست زن
منع كند؛ زيرا او سرپرست زن است و در روز ، آمدن در حالي كه خوشبو زده باشد

 يرد.گ ميقيامت مورد بازخواست قرار 
 هـ)15/2/1411( كتبه في:، الشيخ ابن عثيمين

 ] حكم زنان با پوشش نيمه عريان 48[

                                                            
). قـال  3079» (السـنن الكبـري  «)، و البيهقـي فـي   376( 1/160» الكبيـر «و الطبراني فـي   ،)5/205أحمد  ( -1

رواه أحمد و الطبراني و فيه عبداهللا بن محمد بن عقيل، و حديثه ): «5/137»  (مجمع الزوائد«الهيثمي في 
 و الغاللة: ما يلبس تحت الثياب مما يلي الجسد.  ».بقية رجاله ثقات حسن و فيه ضعف، و

 ).12/230»  (تفسير القرطبي« -2
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خير؟  كافرند يا »نيمه عريان«به تن دارند اما برهنه هستند ، آيا زناني كه لباس س:

هدرحالي كه پيامبر صلَّى  لْنَ « علَيه وآله وسلَّم فرمود: اللـَّ خُ دْ ـالَ يَ نَ الْ ِدْ الَ جيَ نَّةَ وَ جَ

ا حيَهَ (.».رِ
1947F

اگر اين » وند و بوي آن را نخواهند يافتش ميچنين زناني وارد بهشت ن« )1

 ي فرموده است؟ چنين سخن ها آنزنها كافر و ملعون نيستند چگونه پيامبر در مورد 
زناني كه پوشيدن چنين لباسهايي را جايز و حالل بدانند؛ اگر در اين حالت  ج:

به بهشت راهي ندارند و بوي آن را ، بميرند كافر هستند و هميشه در دوزخ مي مانند
، نخواهند يافت و اگر اين لباس ها را در حالي بپوشند كه به حرمت آن نيز معتقد باشند

، ندآي مييره اي شده اند؛ اما به خاطر اين گناه از دايرهء اسالم بيرون نمرتكب گناه كب
خشد و اگر بخواهد به ب مياگر بخواهد آنان را ، بلكه تحت ارادهء خداوند قرار دارند

وند و بوي ش ميپس وارد بهشت ن، دده ميسبب گناهي كه مرتكب شده آنان را عذاب 
 ذاب ببينند.آن را نخواهند يافت مگر بعد از آن كه ع

اين مذهب اهل سنت است كه بين نصوص وعد و وعيد جمع كرده اند. مذهب اهل 
 خوارج و معتزله است.، در ميان مذهب مرجئه، سنت راه وسط و ميانه

 وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه و سلم. ، وباهللا توفيق
 )17/1.4( فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء

 حكم پوشيدن نقاب ]49[

و اين ، دكن مياخيراً پديده اي بين زنان رواج يافته است كه خيلي جلب توجه  س:
پديده زدن نقاب است. آنچه در اين مورد مايهء تعجب و شگفتي است پوشيدن نقاب 

، بلكه شيوهء زدن نقاب بين زن هاست. در ابتدا فقط از چشم ها نمايان بودند، نيست
گذاشتند كه قسمتي از صورت همراه چشم ها  تر پايينسته نقاب را سپس زنان آهسته آه

به خصوص كه بسياري از زنان هنگام زدن نقاب ، ودش ميكه سبب فتنه ، ظاهر است
ند كه جناب آور مياگر با زنان در اين مورد صحبت شود دليل  ند.كن ميچشمها را سرمه 
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است....لطفاً مسئله را به تفصيل شيخ ابن عثيمين فتوا داده كه در اصل اين امر جايز 
 توضيح دهيد.

ه پيامبر صلَّىترديدي نيست كه نقاب در دوران  ج: علَيه وآله وسلَّم متداول بود و  اللـَّ
ه پيامبر صلَّىند. چنان كه زد ميزنان نقاب  علَيه وآله وسلَّم در مورد زن محرِم كه به  اللـَّ

نْتَقِب« د:رمايف ميحج رفته  پيامبر د كه در زمان كن ميپس اين داللت » نقاب نزنيد« )1948F1(»ال تَ

ه صلَّى اما اكنون ما به ، ندزد ميعلَيه وآله وسلَّم عادت زنان اين گونه بود كه نقاب  اللـَّ
بدون بر سر گذاشتن ( يم؛ بلكه به نظر ما زدن نقاب به تنهاييده ميجواز آن فتوا ن

تمام بدن را بپوشاند) ممنوع است. زيرا ابزاري است براي پيشرفت در امري چادري كه 
 ناجايز.

ود از اين رو ما به هيچ ش ميمشاهده ، همان طور كه سؤال كننده گفته، اين موضوع
به ( يم؛ بلكه از ديدگاه ما زدن نقابده ميفتوا به زدن نقاب ن، خانمي در اين زمان

ن مسلمان بايد در اين خصوص از پروردگار خويش تنهايي) قطعاً ممنوع است و زنا
چون اين كار دروازه ي شرّي را ، منهاي استفاده از چادر بلند) نزنند( بترسند و نقاب

 شايد كه بستن آن ممكن نيست.گ مي
 )74.73( ألفاظ و مفاهيم في ميزان الشريعة. ص –الشيخ ابن عثميين 

 ] حجاب بر زنان شهري و روستايي واجب است50[

يم و مردم همه صحرايي و بدوي هستند. در اينجا زنان كن ميما در صحرا زندگي  س:
اما اين لباسها در مواردي كوتاه و در ، لباس هايي مي پوشند كه عورت را مي پوشاند

 نصيحت شما به اين زنان چيست؟، مواردي تنگ هستند
ابي و ظاهر ترديدي نيست كه زنان بايد بدن خود را بپوشانند و از بي حج ج:

 ساختن زيبايي ها دوري كنند.

                                                            
 )1838بخاري  ( -1



   

 2429 باب نوزدهم: احكام بانوان
 

﴿ رمايد:ف ميچون اهللا تعالي                       ﴾

  ]۳۳[األحزاب: 
 زينت پيشين جاهليت] عصر[ نمايى زينت چون و بمانيد خود هاى خانه در و«

 »ننماييد
اين است كه زنان حجاب ، ودش ميكي دلهاي زنان و مردان پس آنچه بيشتر مايهء پا

 كنند تا به فتنه مبتال نشوند و ديگران را به فتنه مبتال نكنند.

﴿ رمايد:ف ميخداوند متعال                      

      ﴾] :۳۱النور[  

 براى اين. بطلبيد پرده سوى آن از را آن، خواهيد متاعى پيامبر زنان از چون و«
 .»است تر پاكيزه آنان دلهاى و دلهايتان

﴿ رمايد:ف ميخداوند در سوره احزاب                 

                            

     ﴾ :مؤمنان زنان و دخترانت و زنانت به، پيامبر اى« ]۵۹[األحزاب 

 و، شوند شناخته آنكه به و است نزديكتر اين. پوشند فرو خود بر را روسريهايشان: بگو
 »)59( است ربانمه آمرزنده خداوند و. نبينند آزار

، وتمام بدن خود را مي پوشاند ذاردگ ميجلباب لباسي است كه زن روي سر خود 
ود تا حجاب بيشتر رعايت شود و زن از فتنه ش ميباالي لباسهاي عادي پوشيده  »جلباب«

 در امان باشد.
زنان اعم از شهري و روستايي بايد به حكم اسالم چنگ بزنند و در پوشيدن عورت 

وشند. لباس بايد متوسط باشد نه چنان تنگ باشد كه حجم عورت را نمايان خويش بك
كند نه چنان گشاد باشد كه عورت ظاهر شود؛ بلكه بايد ميانه باشد. زنان بايد سر و 

از ، صورت و دستهاي خود را در حضور مردان بيگانه بپوشند؛ گرچه افراد بيگانه
 خواهر و يا برادر شوهرش باشند. شوهر، پسر دايي، مانند پسر عمو، خويشاوندان
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چون سنت در نماز ، همچنين زن در نماز بايد تمام بدنش به جز صورتش را بپوشاند
اما ظاهر كردن ، اين است كه اگر اطراف زن مرد نامحرم نباشد صورت خود را نپوشاند

 كف دستها در نماز اشكالي ندارد و اگر بپوشاند بهتر است.
نزد جمهور علما واجب است و برهنه گذاشتن آن در نماز پوشيدن قدم ها در نماز 

جايز نيست. زنان با پوشيدن پيراهن بلند يا پوشيدن جوراب و امثال آن در هنگام نماز 
 قدم ها را بپوشانند.

 )112.111( )ص31( العدد .مجلة البحوث –الشيخ ابن باز 

 ] حجاب زن سالخورده ومسن51[

صورت ، كه سنش تقريباً هفتاد يا نود سال باشد، آيا جايز است زن سالخورده س:
 خود را از مردان بيگانه نپوشاند؟

﴿ رمايد:ف ميخداوند متعال  ج:              

                          

          ﴾ :ازدواج اميد كه اى يائسه زنان] نيز[ و« ]۶۰[النور 

 آشكار زينتى كه فرونهند حالى در را لباسهايشان آنكه از نيست گناهى آنان بر. ندارند
 »)60( داناست شنواى خداوند و است بهتر برايشان ورزند پاكدامنى اينكه و. نكنند

اما اگر ، بنابراين اشكالي ندارد كه پيرزن ها صورت خود را پيش نا محرمان نپوشانند

﴿ رمايد:ف ميحجاب كنند بهتر است؛ زيرا اهللا تعالي            

    ﴾ »شنواى خداوند و است بهتر برايشان ورزند پاكدامنى اينكه و 

 »داناست
اما ديدنشان به خاطر زيبايي ، چون بعضي از زنان گرچه پير و سالخورده هستند

 ود.ش ميسبب فتنه  ها آنچهره 
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از جمله ، جايز نيست كه چهره اش برهنه باشد، اما اگر پيرزني خود را آرايش كند
 آرايش سرمه و غيره. واهللا ولي التوفيق.

 )161، 160( فتاوي المرأة. ص –شيخ ابن باز 

 ] حجاب دختر خردسال 52[

انند تو ميحكم حجاب در مورد دختراني كه به سن بلوغ نرسيده اند چيست؟ آيا  س:
 انند بدون روسري نماز بخوانند؟تو ميبدون حجاب و پوشش بيرون بروند؟ آيا 

و به ، بياموزد ها آنولي و سرپرست دختران خردسال بايد آداب اسالمي را به  ج:
در امان باشند و ، تا اينگونه از خطر فتنه، ستور دهد كه بدون پوشش بيرون نروندد ها آن

امر كنند تا  ها آنو به ، به اخالق زيباي اسالمي عادت كنند تا سبب انتشار فساد نگردند
 با روسري نماز بخوانند.

 پيامبر صلَّىچون ، اگر دخترِ كوچك بدون روسري نماز بخواند نمازش صحيح است

بَلُ «رمايد: ف ميعلَيه وآله وسلَّم  ـهاللَّ قْ رٍ  اللَّـهُ الَ يَ امَ ائِضٍ إِالَّ بِخِ ةَ حَ الَ خداوند نماز « )1949F1(»صَ

 ».يردپذ ميزن بالغه را بدون روسري ن
 )160( ص، فتاوي المرأة -اللجنة الدائمة

 ] حجابِ زني كه خدمتكار است 53[

 د از ارباب خود حجاب كند؟د بايكن ميآيا زني كه در منزل كار  س:

بايد از اربابش حجاب كند و نزد او خودش را آرايش نكند و با او به خلوت ، بله ج:
ويند؛ زيرا اگر حجاب نكند گ ميچون عموم داليل همين مطلب را ، و تنهايي ننشيند
ود تا شيطان بين ش ميود و همچنين اگر با اربابش تنها باشد سبب ش ميسبب ايجاد فتنه 

 فتنه ايجاد كند. و اهللا المستعان. ها آن
 )161( ص، فتاوي المرأة -الشيخ ابن باز
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 ] حكم بوسيدن پدر دخترش را54[

دختر متأهل باشد يا مجرد و بر ، آيا جايز است كه پدر دختر بزرگش را ببوسد س:
 گونه هايش بوسه بزند يا به دهانش؟

 -امري منتفي است كه  -اگر كسي دخترش را كه بزرگ شده بدون شهوت  ج:

هچون ثابت است كه ابوبكررضي ، ببوسد اشكالي ندارد عن أيب بكر «عنْه  اللـَّ

 َ يضِ بَّلَ ابنته عائشة ريض اهللا عنها يف خدها اللَّـهُ الصديقرَ نْهُ أنه قَ بر گونه دخترش عائشه « »عَ

 )1950F1(»رضي اهللا عنها بوسه زد
اند بر بيني يا سرِ پدرش بوسه بزند. وت مينبوسيدن دهان بهتر است. همچنين دختر 

بايد دانست كه بوسيدن محارم همراه با شهوت حرام است تا از اين نوع احساسات 
 جلوگيري شود و راه آن مسدود شود. واهللا ولي التوفيق.
 )189، 188( ص، كتاب الدعوة -الشيخ ابن باز

 ] حكم بوسيدن زنان محرم 55[

 حكم بوسيدن زنان محرم چيست؟ س:

ناجايز است؛ اما  -كه بعيد است -اگر به سبب شهوت باشد، بوسيدن زنان محرم ج:
اين احتمال مي ، يا مصاهرت باشد، كه اگر سبب محرميت رضاع افتد ميگاهي اتفاق 

م چنين چيزي كن ميرود؛ اما در محارم كه به سبب خويشاوندي محرم هستند فكر ن
صاهرت محرم هستند ممكن است شهوت اما در محارمي كه به سبب رضاع يا م، باشد

مي ترسد كه شهوت تحريك شود بدون ترديد بوسيدن  انسانپس اگر ، تحريك شود
 محارم حرام است. اگر چنين چيزي نيست بوسيدن سر و پيشاني اشكالي ندارد.

بجز در مورد پدر ، اما در مورد بوسيدن گونه ها و لب ها بهتر است از آن پرهيز شود

َ «، مادر و پسرشو دختر و يا  يضِ نْهُ دخل عيل عائشة ريض اهللا عنها و هي  اللَّـهُ أن ابابكررَ عَ

نَيَّة هرضي  چون ابوبكر »مريضة فقبَّلها عيل خدها و قال: كيف أنت يا بُ عنْه نزد عائشه  اللـَّ
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 هاللـَّرضي  و ابوبكر، رضي اهللا عنها آمد در حالي كه عائشه رضي اهللا عنها مريض بود
  )1951F1(»دختركم حالت چطور است«عنْه بر گونه هايش بوسه زد و گفت: 

 )284( ص-دروس و فتاوي الحرم مكي -الشيخ ابن عثيمين

 ] حكم دست دادن با زن بيگانه 56[

، حكم دست دادن با زن بيگانه چيست؟ اگر زن بر دستش حايلي از قبيل پارچه س:
اگر دست دهنده جوان يا پير يا پيرزني دستكش و غيره بگذارد.. حكم آن چيست؟ آيا 

 د؟كن ميباشد حكم فرق 
فرق ، دست دادن با زنان نامحرم مطلقاً جايز نيست.خواه زنان جوان باشند يا پير ج:

چون اين كار براي هر دو خطر فتنه ، د جوان باشد يا پيرده ميد مردي كه دست كن مين
هى صلَّ در حديث صحيح از پيامبر، را به همراه دارد علَيه وآله وسلَّم ثابت است كه  اللـَّ

اءَ «فرمود:  افِحُ النِّسَ   )1952F2(»مكن ميمن با زنان مصافحه ن« »إِينِّ الَ أُصَ

ولِ «رمايد: ف ميعائشه رضي اهللا عنها  سُ دُ رَ تْ يَ سَّ ا مَ ـهِ مَ ىلَّ  اللَّ دَ  اللَّـهُ صَ لَّمَ يَ سَ يْهِ وَ لَ عَ

نَّ  َ أَ ريْ أَةٍ قَطُّ غَ رَ نَّ بِ امْ هُ بَايِعُ ـهُ يُ مِ الْ الَ  »كَ

ه اهللا صلَّىرسول « و از زنان به صورت ، علَيه وآله وسلَّم هرگز با زني دست نداده اللـَّ
 )1953F3(»زباني بيعت گرفته است

 )885( العدد، مجلة الدعوة -الشيخ ابن باز

 ] حكم دست دادن با زن نامحرم از پشت حايل57[

ند و زن ده ميور است كه بعضي مردها با زنان نامحرم دست بعضي جاها اينط -1س
وقتي كه به اين مرد ، دده ميارد و با چادر به مرد دست گذ ميچادرش را روي دست 

                                                            
 تخريج در فتواي سابق گذشت.   -1

)، و ابـن حبـان   2874)، و ابـن ماجـه (  4186)، و النسـائي ( 6/357د ()، و أحم1775( 2/982»موطأ مالك« -2
 ). 2323» (صحيح ابن ماجه«) بزيادة فيه. و صححه األلباني، في 4553(
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ويد: من دست ندادم او چادرش را پائين كشيد و من دستم به گ مي، ودش مياعتراض 
 دستش نخورد...حكم چيست؟

ي دست بدهد. نه به صورت مستقيم و نه غير جايز نيست كه مرد با زن نامحرم -1ج
د؛ زيرا كن ميمستقيم؛ زيرا دست دادن با زنان نامحرم با حايل و مانعي چيزي را عوض ن

پس به هيچ صورت با حايل ، دكن مييرد و دستش با آن بر خورد گ ميمرد دست زن را 
 و بدون حايل دست زدن با زن نامحرم جايز نيست.

يَطٍ يف رأسه خريٌ من ان يصافح «ويد: گ ميآيا حديثي كه  -2س خْ ب أحدكم بمِ َ لئن يُرضْ

ِلُّ له اگر سوزني در سر يكي از شما فرو برده شود بهتر است كه با زني « »امرأة الحتَ

 حديث صحيح است؟ )1954F1(»دست دهد كه برايش نامحرم است
آن بحث  -صحت يا ضعف -و در مورد ، از احاديث وعيد است، اين روايت -2ج
 ود. ش مياما از احاديث وعيد است كه بوسيله آن از امر ناپسندي منع ، كي هستكوچ

 )401س( لقاءات الباب المفتوح -الشيخ ابن عثيمين
حتي اگر زن با لباسش دست ، جايز نيست كه مرد با زن نامحرم دست بدهد -3س

 يخود را بپوشاند؟ چون بخاري از عروه و از عايشهرَضه د وقتي كن مييت عنْه روا اللـَّ
ه پيامبر صلَّىداستان بيعت  ويد: نه گ ميد كن ميعلَيه وآله وسلَّم با زنان را تعريف  اللـَّ

ه پيامبر صلَّىسوگند به خدا هرگز دست  علَيه وآله وسلَّم در بيعت به دست زني  اللـَّ

نَّ عيل « دند:كر ميو ايشان با زنان فقط با اين جمله بيعت ، نخورده است تُكُ عّ قد بايَ

 )بر اين چيزها با شما بيعت نموده ايم( )1955F2(»ذلك

                                                            
ــي -1 ــي ف ــر«الطبران ــا487ً، 486(  212 ،20/211» الكبي ــي  ،)بنحــوه مرفوع ــن أب ــيبةو اب ــي  ش »  المصــنف«ف

رواه الطبرانـي و  ): «4/326» (مجمـع الزوائـد  «قـال الهيثمـي فـي     يسار  قوفاً علي معقل بن)مو17316(
)، و المخـيط: يكـي   1/447» (لسلسلة الصحيحةا«، و صحح األلباني رفعه كما فـي  »رجاله رجال الصحيح

 از ابزار دوزندگي است، مانند: سوزن و امثال آن.
 )1866) مسلم  (5288بخاري  ( -2
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د كه گفت: كن ميامام احمد با سند صحيح از أميمة بنت رقيقه رضي اهللا عنها روايت 
ه پيامبر صلَّىبا گروهي از زنان براي بيعت نزد  او از ما ، علَيه وآله وسلَّم آمديم اللـَّ

ه پيامبر صلَّىيد: ما به گو مييعت گرفت كه در قرآن ذكر شده اند...راوي براموري ب  اللـَّ
 يد؟ده ميعلَيه وآله وسلَّم گفتيم اي رسول خدا! آيا با ما دست ن

اءَ « علَيه وآله وسلَّم فرمود: اللَّـهپيامبرصلَّى  افِحُ النِّسَ ىلِ الِ ، إِنِّى الَ أُصَ وْ ةٍ إِنَّامَ قَ دَ احِ أَةٍ وَ رَ مْ

ةٍ  أَ رَ ةِ امْ ىلِ ملِِائَ وْ  )1956F1(»قَ

بلكه سخن من به يك زن مانند سخن من به صد زن ، مده ميمن با زنان دست ن« 
 »است.

ه پيامبر صلَّى چنان كه خداوند در ، علَيه وآله وسلَّم براي ما بهترين الگو است اللـَّ

 ﴿ رمايد:ف ميمورد ايشان                     

       ﴾ :كه كسى براى، شما براى راستى به« ]۲۱[األحزاب 

 در، كند مى ياد بسيار را خداوند و دارد مى اميد را قيامت روز و خداوند]  پاداش[
 »)21( نيكوست شقىسرم خدا رسول

 وصلي اهللا علي نبينا محمدوآله وصحبه وسلم.، وباهللا توفيق
 )30، 17/29( فتاوي اللجنةالدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء.

 ] حكم اسالم در مورد اختالط و آميختگي مردان و زنان 58[

 ديدگاه اسالم در مورد اختالط زنان و مردان چيست؟  س:

ن از امور خطرناك است. مفتي شيخ محمد ابراهيم رحمه اهللا اختالط زنان با مردا ج:
 دراين مورد فتوايي داده است كه متن آن از اين قرار است:

 اختالط مردان با زنان سه حالت دارد: 
 اين اشكالي ندارد، اختالط زنان با مردان محرم -1
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 .اختالط زنان با مردان به قصد فساد؛ كه در حرام بودن آن شكي نيست  -2
، ها آنبيمارست، دفترها، الط زنان با مردان بيگانه در آموزشگاهها و مغازه هااخت  -3

جلسه ها و امثال آن؛ در اين مورد ممكن است در آغاز امر سوال كننده فكر كه اين 
براي روشن ، ودش ميمنجر به فتنه و مبتال شدن هريك از دو جنس به يكديگر ن، اختالط

 .يمده مياجمال و هم با تفصيل به آن پاسخ  هم به صورت، شدن حقيقت اين قضيه
خداوند متعال مردان و زنان را اين گونه آفريده است كه به همديگر : پاسخ اجمالي

پس . ميل دارند با اين تفاوت كه زنان با داشتن غريزه جنسي ضعيفتر به مردان متمايلند
ط پيامدهايي دارد كه اگر زنان و مردان در يك مكان و در كنار همديگر باشند اين اختال

چون نفس دائماً آدمي را به گناه و بدي امر . ود مقاصد شهواني تحقق يابدش ميسبب 
د و شيطان نيز به زشتي و كن ميرا كر و كور  انسانبديهي است كه هواي نفس . دكن مي

 .دده ميد و گناهان را زيبا جلوه ده ميفرمان  گناه
ي اهداف و مقاصد است. وسايل حكم اما پاسخ تفصيلي: اساس شريعت بر مبنا

زنان محل ارضاي شهوت مردان هستند. شريعت اسالم راههايي را كه ، مقاصد را دارند
 را مسدود نموده است. ، رددگ ميمنجر به ارتباط هر فردي از افراد دو جنس 

  داليلي از قرآن و سنت اين مطلب را روشن مي نمايد:

﴿ :رمايدف ميدليل اول: خداوند متعال                  

                              

    ﴾او تا خواست مكّارانه بود اش خانه در او كه زنى و« ]٢٣: [يوسف 

 به: گفت]  يوسف. [آى پيش: گفت و بست را درها و كند در به خود]  پاكدامنى[ از را
 شك بى. كرد نيكى من حقّ در. است من سرور) عزيز( او. برم مى پناه خداوند

 »)23( شوند نمى رستگار ستمكاران
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زن عزيز مصر از ، وقتي كه زن عزيز مصر و يوسف در يك جا بودند و اختالط بود
وسف خواست كه عمل منافي عفت را انجام دهد؛ اما خداوند يوسف را مشمول ي

 رحمت خود گردانيد و او را حفاظت نمود.

﴿ رمايد:ف ميچنان كه                    

    ﴾ :او از را آنان مكر و كرد اجابت ]را او دعاى[ پروردگارش« ]٣٤[يوسف 

 »)34( داناست شنواى او گمان بى. داشت باز
زني به دنبال مردي مي رود كه آن را ، همچنين هرگاه بين زنان و مردان اختالط باشد

 د.پسند مي

﴿: رمايدف ميو ، خداوند مردان و زنان را به حفظ نگاه فرمان داده است :دليل دوم  

                                 

                   ﴾ :۳۱ – ۳۰[النور[  

 پاكدامنى و پوشند فرو]  نامحرم ديدن از[ را چشمانشان كه بگو مؤمن مردان به«
 است خبر با كنند مى آنچه از خداوند گمان بى. است تر پاكيزه برايشان اين. ورزند

 »پوشند فرو]  نامحرم به نگريستن از[ را چشمانشان: بگو مؤمن زنان به و)30(
فرمان داده است. از نظراصول فقهي امر ، خداوند زنان و مردان مؤمن را به حفظ نگاه

داوند بيان فرموده كه اين بهتر و پاكيزه تر است. شريعت سپس خ، مقتضي وجوب است
 فقط نگاه ناگهاني را مورد عفو قرار داده است. 

هرضي حاكم در مستدرك از علي  ه پيامبر صلَّىد كه كن ميروايت  عنْه اللـَّ علَيه  اللـَّ

 هآلو لَّمسفرمود:و » ُّ يلِ ا عَ ةَ ا، يَ تْبِعْ النَّظْرَ ةَ الَ تُ إِنَّام لَكَ ، لنَّظْرَ ـفَ تْ لَكَ ، أُوىلَ الْ يْسَ لَ ـوَ ةُ الْ رَ  »آخِ

تو فقط نگاه اول را حق داري و ، دوباره نگاه نكن، اي علي! پس از افتادن نگاه اول«
 »نگاه دوم را حق نداري.
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ويد: اين حديث مطابق با شرايط شيخين صحيح گ ميحاكم بعد از تخريج حديث 
و چند حديث ديگر به همين معني آمده ، با حاكم موافق است »تلخيص«ذهبي در ، است
 است.

خداوند به حفظ نگاه فرمان نداده؛ مگر به خاطر اين كه نگاه به نامحرم نوعي زنا 
 است. 

هابو هريره از پيامبر صلَّى  يْنَانِ « د كه فرمود:كن ميعلَيه وآله وسلَّم روايت  اللـَّ العَ

ا النَّظَ  َ نَامهُ عُ ، رُ زِ تِامَ ا االسْ َ نَامهُ نَانِ زِ األُذُ الَمُ ، وَ ناهُ الكَ انُ زِ اللِّسَ ا البَطْشُ ، وَ نَاهَ اليَدُ زِ لُ ، وَ جْ الرِّ وَ

ا اخلُطَا نَاهَ ند و زنايشان نگاه كردن به نامحرم است و زناي كن ميچشم ها زنا ( )1957F1(»زِ

ست زدن گوشها گوش دادن است و زناي زبان سخن گفتن است و زناي دست ها د
  )است و زناي پاها رفتن است

نگاه كردن زنا است به خاطر اين كه لذت بردن از نگاه به زيبايي هاي زن سبب 
، ود تا زن در قلب نگاه كننده جا بگيرد؛ و مرد به دنبال انجام كار زشت با او باشدش مي

ده نهي ش، ودش ميپس وقتي كه در شريعت از نگاه كردن به زن چون منجر به فساد 
يرد كه زنان و مردان در بيرون با يكديگر اختالط گ مياست. اين نگاهها زماني صورت 

ود ش ميچون سبب و وسيله اي براي كاري ، داشته باشند. بنابراين اختالط ممنوع است
 كه عاقبت خوبي ندارد. 

و بايد تمام ، دليل سوم: داليلي كه پيش تر بيان شد كه تمام بدن زن عورت است
ود تا به زن ها نگاه ش ميا بپوشاند؛ چون برهنه كردن بدن يا قسمتي ازآن سبب بدنش ر

ود تا مرد به او دلبسته شود و سپس براي به دست ش ميو نگاه كردن به زن سبب ، شود
 اختالط زنان با مردان نيزچنين نتايجي خواهد داشت.، ودش ميآوردن زن دست به كار 

﴿ يد:رماف ميدليل چهارم: خداوند متعال                

   ﴾ :۳۱[النور[ 
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، داشتند مى نهان كه را زينتشان از آنچه تا بكوبند پاهايشان با را]  زمين[ نبايد و«
 .»شود آشكار

خداوند زنان را از كوبيدن پاها به زمين نهي كرده؛ گرچه اين كار در اصل جايز 
ست؛ اما خداوند از آن نهي نمود تا كوبيدن پا سبب نشود كه مردان صداي خلخال را ا

تحريك مي كند. همچنين از  ها آنانگيزه هاي شهوت را در ، بشنوند؛ زيرا اين امر
 ردد. گ ميود چون منجر به فساد ش مياختالط منع 

﴿ رمايد:ف ميدليل پنجم: خداوند متعال                 ﴾

 ]۱۹[املؤمن: 
  »)19( داند مى، دارند مى نهفته دلها كه را آنچه و چشمان خيانت] خداوند[«

د: آن مردي است كه در منزلي مي رود كه كن ميابن عباس اين آيه را اين گونه تفسير 
اهل خانواده غافل  و چون، ذردگ مي ها آنو يا از كنار ، در آن منزل زن زيبايي هست

متوجه شوند چشم خود را از آن زن بر  ها آند و وقتي كن مياو به آن زن نگاه ، شوند
ويد: اگر گ ميرداند. حال آن كه خداوند از دل آن مرد آگاه است كه در دلش گ مي
(د.كر ميانست با او زنا تو مي

1958F

د خيانتكار كن ميخداوند چشمي را كه به دزدي نگاه  )1
 پس اختالط چطور؟!، دانسته است

 ﴿ رمايد:ف مي، دليل ششم: خداوند به زنان فرمان داده كه در خانه هايشان بمانند   

                 ﴾ :۳۳[األحزاب[  

 زينت پيشين جاهليت] عصر[ نمايى زينت چون و بمانيد خود هاى خانه در و«
 »اييدننم

ه پيامبر صلَّىخداوند همسران پاك  علَيه وآله وسلَّم را فرمان داده است كه در  اللـَّ
و اين خطاب عام است و ديگر زنهاي مسلمين را نيز شامل ، خانه هايشان بمانند

چون در علم اصول ثابت است: كه خطابِ مواجهه حكم عام را دارد؛ مگر آن ، ودش مي

                                                            
 )، بنحوه. 4/76» (تفسير ابن كثير«انظر:  -1
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و اينجا دليلي كه بر اختصاص داللت نمايد ، خصيص آن وجود داشته باشدكه دليلي بر ت
، وجود ندارد. پس وقتي زنان فرمان يافته اند كه در خانه بمانند؛ مگر اين كه ضرورت

 ود كه اختالط جايز است؟! ش مياقتضا كند كه بيرون بروند... پس چطور گفته 
لباس حيا را كنار گذاشته ، و به كثرت با اين كه در اين زمان نافرماني زنان زياد شده

اما از داليل سنّت ، ننددا مياند و بي حجابي و عرياني در حضور مردان بيگانه را مهم ن
 يم:كن ميفقط به ذكر ده مورد اكتفا 

زنِ ابي حميد ساعدي رضي ، امام احمد در مسند خود با سند خويش از ام حميد -1
ه مبر صلَّىپياد كه نزد كن مياهللا عنها روايت  علَيه وآله وسلَّم آمد و گفت: اي رسول  اللـَّ

عِي«فرمود: ، من دوست دارم با شما نماز بخوانم، خدا ةَ مَ الَ ِبِّنيَ الصَّ تُ أَنَّكِ حتُ لِمْ دْ عَ ، قَ

تِكِ  رَ جْ تِكِ يفِ حُ الَ نْ صَ ٌ لَكِ مِ ريْ يْتِكِ خَ تُكِ يفِ بَ الَ صَ تِكِ ، وَ رَ جْ تُكِ يفِ حُ الَ صَ نْ  وَ ٌ مِ ريْ خَ

كِ  ارِ تِكِ يفِ دَ الَ كِ ، صَ مِ وْ دِ قَ جِ سْ تِكِ يفِ مَ الَ نْ صَ ٌ لَكِ مِ ريْ كِ خَ ارِ تُكِ يفِ دَ الَ صَ تُكِ يفِ ، وَ الَ صَ وَ

ي دِ جِ سْ تِكِ يفِ مَ الَ نْ صَ ٌ لَكِ مِ ريْ كِ خَ مِ وْ دِ قَ جِ سْ  »مَ

ر است از اما نماز شما در اتاقت بهت، نم كه نماز خواندن را با من دوست داريدا مي«
و ، و نمازت در حجره ات بهتر است از نمازت در صحن منزل، نمازت در حجره ات

و نمازت در ، نمازت در حياط و صحن منزل بهتر است از نمازت در مسجد قومت
 )1959F1(»مسجد قومت بهتر است از نمازت كه در مسجد من بخواني

هآنگاه پيامبرصلَّى  ه ام حميد دستور داد كه براي او در آخرين بوسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
و او تا دم ، اتاقي از اتاقهايش و در تاريكترين آن براي او محل نمازي درست كردند

 اند.خو ميمرگ همان جا نماز 

                                                            
) بنحــوه، و ابــن حبــان  356( 25/148»الكبيــر«)، و الطبرانــي فــي 1689)، وابــن خزيمــة  (6/371أحمــد  ( -1

رواه أحمد و رجاله رجال ): «2/34»:  (جمع الزوائدم«). قال: الهيثمي في 7620(  شيبة)، وابن أبي 2217(

 ).1689»  (يمةصحيح ابن خز«) و في 350»  (صحيح الترغيب و الترهيب«و حسنه األلباني في ». الصحيح
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 يضابن خزيمه در صحيح خود از عبد اهللا بن مسعود ره د و او كن ميعنْه روايت  اللـَّ
ه پيامبر صلَّىاز   د كه فرمود: كن ميلَيه وآله وسلَّم روايت ع اللـَّ

الَةِ « بَّ صَ ـإِنَّ أَحَ ةً الْ ا ظُلْمَ يْتِهَ انٍ يفِ بَ كَ دِّ مَ أَة إِىلَ اهللاِ يفِ أَشَ رْ ، پسنديده ترين نمازِ زن« )1960F1(»مَ

 » دكن مينمازي است كه زن در تاريكترين قسمت خانه اش ادا ، نزد خداوند
مفهوم آمده است كه همه اين احاديث نشانگر آن است چند حديث ديگر به همين 

 كه نماز زن در خانه بهتر از نمازش در مسجد است.
در خانه بهتر از نماز خواندنش در مسجد همراه ، بنابراين وقتي كه نماز خواندنِ زن

اولي ممنوع پس اختالط زن و مرد بايد به طريق ، علَيه وآله وسلَّم است اللَّـهپيامبرصلَّى 
 باشد.
هترمذي و ديگران از ابو هريره رضي ، مسلم -2 عنْه روايت كرده اند كه گفت:  اللـَّ

هپيامبر خدا صلَّى  َا«علَيه وآله وسلَّم فرمود:  اللـَّ هلُ الِ أَوَّ جَ وفِ الرِّ فُ ُ صُ ريْ ا، خَ هَ رُ ا آخِ هَ ُّ رشَ ، وَ

هَ  رُ اءِ آخِ وفِ النِّسَ فُ ُ صُ ريْ خَ َا، اوَ هلُ ا أَوَّ هَ ُّ رشَ  .)1961F2(»وَ

در نماز) صفهاي اول هستند و بدترين صف هايشان صف ( بهترين صفهاي مردان«
و بهترين صف هاي زنان آخرين صف ها هستند و بدترين صف ، هاي آخر هستند

 » ندباش ميصف هاي اول ، هايشان
به مسجد آمدند از  هرگاهر نموده كه براي زنان مقر علَيه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى پيامبر

هنماز گزاران جدا باشند. رسول اهللا صلَّى  علَيه وآله وسلَّم صف هاي اول زنان را بد  اللـَّ
خوانده و صف هاي آخر زنان را توصيف نموده است؛ چون زنهايي كه در صف هاي 

و ديدن مردها و  ها آنآخر هستند از مردان فاصله بيشتري دارند و از قاطي شدن با 
به هنگام مشاهده حركات مردان و شنيدن سخنانشان دورتر هستند.  ها آندلبستن به 

                                                            
)، و البيهقـي  2/35»  (مجمـع الزوائـد  «)، و الطبراني في [المعجم الكبير] كما فـي  1691،1692( يمةابن خز -1

 ).1691» (يمةصحيح ابن خز«). و حسنه االلباني في 5145،5146» (الكبري«في

 يمـة  )، و ابن خز1000)، و ابن ماجه (821)، و النسائي (224)، و الترمذي (678)، و ابوداود  (440مسلم ( -2
 ). 1272)، و الدارمي (1693(
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ند باش ميعلَيه وآله وسلَّم صف هاي اول زنان را چون بر عكس اين  اللَّـهپيامبرصلَّى 
در  و صف هاي آخر مردان را بد دانسته؛ چون اگر زنها با آنان، مذمت نموده است

را  ها آنو ممكن است زنها خاطر ، به زنها نزديكترند و از امام دورند ها آنمسجد باشند 
را فاسد كنند. پس وقتي كه  ها آنبه خود مشغول كنند و شايد عبادت و خشوع و نيت 

شريعت در عبادات چنين احتمالي را مد نظر قرار داده با اين كه آن جا اختالطي نيست 
حال شما جايي را در نظر بگيريد كه بين زن ، يرندگ ميديك هم قرار و فقط زن و مرد نز
 آنجا وضعيت چگونه خواهد بود؟!، و مرد اختالط باشد

مسلم در صحيح خود از زينب همسر عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنها روايت  -3

هد كه گفت: پيامبر خدا صلَّى كن مي نَّ «علَيه وآله وسلَّم فرمود:  اللـَّ اكُ دَ تْ إِحْ دَ هِ ا شَ إِذَ

ـ َسَّ طِيبًاالْ دَ فَالَ متَ جِ سْ  »يكي از شما به مسجد آمد خوشبويي استفاده نكند هرگاه« )1962F1(»مَ

و امام احمد و شافعي در مسندهاي خويش از ابو هريره ، ابو داود در سنن خود 

 يضره هند كه پيامبرصلَّى كن ميعنْه روايت  اللـَّ اءَ «يه وآله وسلَّم فرمود: علَ اللـَّ وا إِمَ ْنَعُ الَ متَ

دَ  اللَّـهِ  اجِ سَ تٌ ، اللَّـهِ مَ الَ فِ نَّ تَ هُ نَ وَ جْ رُ كِنْ لِيَخْ لَ ، كنيزان خدا را از مساجد منع نكنيد« )1963F2(»وَ

اما بايد در حالي به مسجد بروند كه ساده باشند و عطر و خوشبويي استفاده نكرده 
 »باشند

د كه استفاده از عطر و خوشبويي شو مييد: از اين حديث ثابت گو مييد ابن دقيق الع
، دشو مياهد به مسجد برود حرام است؛ زيرا سبب تحريك مردان خو ميبراي زني كه 

كه به  د: هر آنچهكن مياضافه ، د. ابن دقيق العيدكن ميوگاهي شهوت زن را نيز تحريك 
ت و هيئت و ظاهر شيك را نيز شامل معناي خوشبويي است مانند لباس خوب و زيورا

 د.شو مي
                                                            

 ).2215، 1212)، و ابن حبان  (1680)، و ابن خزيمة (443)، و مسلم  (6/363أحمد  ( -1
)، و الـدارمي  1679( يمة)، و ابن خز565)، و ابو داود  (6/69)و  (193، 5/192) و  (475، 2/438حمد  (أ -2

صححه األلبـاني   ،»إسناده حسن): «2/33» (مجمع الزوائد«). قال في 2214، 2211)، و ابن حبان  (1279(
 ).529» (صحيح سنن ابي داود«في 
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يد: اين حديث اختالط و قاطي شدن با مرد را شامل گو ميحافظ ابن حجر 
(د.شو مي

1964F

1( 
 دامرأة تَفلَة: يعنيشو ميو گفته ، يد: التَّفَل: يعني بد بوييگو ميخطابي در معالم السنن 

(زني كه خوشبويي و عطر استفاده نكرده است.
1965F

2( 
هاز پيامبر صلَّى  عنْه اللَّـهرضي ن زيد اسامه اب -4 د كن ميعلَيه وآله وسلَّم روايت  اللـَّ

اءِ « كه فرمود: نْ النِّسَ الِ مِ جَ ىلَ الرِّ َّ عَ ي فِتْنَةً أَرضَ دِ عْ تُ بَ كْ رَ ا تَ زيان بارترين فتنه براي « )1966F3(»مَ

 »مردان زنان هستند.
هپيامبر صلَّى  ند؛ شو ميفتنه مردان  وآله وسلَّم توضيح داده كه زنان سببعلَيه  اللـَّ

ند؟! قطعاً اختالط شو ميپس چگونه فتنه مبتال كننده و به فتنه مبتال شونده يك جا جمع 
 اين دو جايز نيست.

5 –  يضابي سعيد خدرى ره هعنْه از پيامبر صلَّى  اللـَّ ايت رووسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

إِنَّ «د كه فرمود: كن مي ةٌ وَ َ رضِ ةٌ خَ لْوَ يَا حُ نْ لُونَ  اللَّـهَ إِنَّ الدُّ مَ عْ يْفَ تَ يَنْظُرُ كَ ا فَ مْ فِيهَ كُ لِفُ تَخْ سْ مُ

اءِ  انَتْ يفِ النِّسَ ائِيلَ كَ َ نِي إِرسْ لَ فِتْنَةِ بَ إِنَّ أَوَّ اءَ فَ وا النِّسَ قُ اتَّ يَا وَ نْ وا الدُّ قُ اتَّ  دنيا شيرين و« )1967F4(»فَ

د كه چگونه عمل كن ميد و نگاه كن ميو خداوند شما را در آن جانشين ، سرسبز است
همانا اولين فتنه بني اسرائيل در زنان ، پس از دنيا بپرهيزيد و از زنان بپرهيزيد، يدكن مي

 »بود.

 وجه داللت حديث:

                                                            
» فـيض القـدير  «)، 2/349»  (فـتح البـاري  «) بنحـوه. و انظـر:   1/168البـن دقيـق العيـد  (   » احكام األحكام« -1

)1/387.( 
 ).185(  1/140»معالم السنن« -2
 ).2741، 2740)، و مسلم  (5069البخاري ( -3
 ).2742مسلم ( -4



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   2444 
  

هپيامبر صلَّى  و اين ، رهيز و دوري شودكه از زنان پ علَيه وآله وسلَّم فرمان داده اللـَّ
چگونه به اين فرمان ، امر مقتضي وجوب است پس اگر مرد و زن قاطي باشند

علَيه وآله وسلَّم عمل شده است؟! اين امكان ندارد؛ پس اختالط زن و  اللَّـهپيامبرصلَّى 
 مرد جايز نيست.

د كن ميدرش روايت ابو داود و بخاري از حمزه بن ابي أسيد انصاري و او از پ – 6
هكه او از پيامبر صلَّى  علَيه وآله وسلَّم شنيد كه از مسجد بيرون آمد و مردان و زنان  اللـَّ

هقاطي بودند؛ آنگاه پيامبرصلَّى  نَّ أَنْ «علَيه وآله وسلَّم فرمود:  اللـَّ كُ يْسَ لَ هُ لَ إِنَّ ؛ فَ نَ رْ تَأْخِ اسْ

ي نَ الطَّرِ قْ قُ ْ يقِ ، قَ حتَ افَّاتِ الطَّرِ نَّ بِحَ يْكُ لَ انَتْ » عَ كَ ـفَ قُ بِ الْ تَصِ لْ أَةُ تَ رْ ـمَ ارِ الْ دَ َا ، جِ هبَ وْ تَّى إِنَّ ثَ حَ

لَّقُ بِ  يَتَعَ ـلَ .الْ ا بِهِ وقِهَ نْ لُصُ ارِ مِ دَ  )1968F1(»جِ

بلكه ، چون شما حق نداريد وسط راه را بگيريد، شما زنها خود را عقب نگاه داريد«
ي راه را در پيش بگيريد آنگاه زنها از كنار ديوار مي رفتند تا جايي كه كناره و گوشه ها

 يد:گو مي [النهاية يف غريب احلديث]ابن أثير در كتاب » لباسشان به ديوار مي چسبيد؛

ها و هو وسطَها)( قَّ بْنَ حُ كَ رْ نَ الطريق: أن يَ قْ ْقُ  .حيَ

هوجه داللت حديث: پس وقتي كه پيامبر صلَّى  يه وآله وسلَّم زنان را از علَ اللـَّ
پس چگونه مي توان گفت كه ، دشو مياختالط در راه منع كرده است چون به فتنه منجر 

 در جاهاي ديگراختالط زن و مرد جايز است؟!
7 –  يضابو داود طيالسي و غيره از نافع از عمر ره ند كه پيامبر كن ميعنْه روايت  اللـَّ

هصلَّى  علَيه وآله وسلَّم وقتي مسجد را ساخت براي زنها دروازه اي را مقرر كرد و  اللـَّ

د«فرمود:  نَّ من هذا الباب من الرجال أَحَ لِجَ از اين در هيچ كس از مردان وارد « )1969F2(»ال يَ

 »نشود

                                                            
). و حسـنه  7822» (شـعب االيمـان  «)، و البيهقـي  580(  19/261»الكبيـر «)، و الطبراني في 5272ابو داود ( -1

 ).4392ي صحيح سنن ابي داود (األلباني ف

 ).1829(  1/251» مسند الطيالسي« -2
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التاريخ الكبير) از ابن عمر و او از عمر رضي اهللا عنهما و او از پيامبرصلَّى ( بخاري در

ه لوا املسجدَ من باب النساء«د كه فرمود: كن ميعلَيه وآله وسلَّم روايت  اللـَّ خُ دْ  )1970F1(»ال تَ

 »شما مردان از درِ زنان وارد مسجد نشويد.«
وجه داللت حديث: پيامبر از اختالط مردان و زنان در درهاي مسجد به هنگام ورود 

اي مردان و زنان منع نموده تا اينگونه و مشترك بودن در را بر، و خروج منع كرده است
در جاهاي ديگر به ، پس وقتي اختالط در چنين حالتي ممنوع است، راه اختالط را ببندد

 د.باش ميصورت اولي ممنوع 

كان «د كه گفت: كن ميبخاري در صحيح خود از ام سلمه رضي اهللا عنها روايت  – 8

ىلَّ رسول  آلِهِ  اللَّـهُ  اهللا صَ يْهِ وَ لَ لَّمَ من صالتهعَ لَّمَ إذا سَ سَ يضِ تسليمه، وَ قْ و ، قام النساء حني يَ

ثَ النبي صىل اهللا عليه وسلم يف مكانه يسريا كَ   )1971F2(»مَ

هپيامبرخدا صلَّى « ، فتگ ميوقتي نماز را تمام مي كرد و سالم وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
هند و پيامبرصلَّى شد ميزنان بلند  شد ميوقتي سالم گفتن ايشان تمام  علَيه وآله  اللـَّ

 لَّمساندكي در جايش مكث مي كردو « 

بْلِ أَنْ «يد: گو ميو در روايتي ديگر  نْ قَ ُنَّ مِ يُوهتَ لْنَ بُ خُ يَدْ اءُ فَ فُ النِّسَ ِ يَنْرصَ لِّمُ فَ سَ انَ يُ كَ

ولُ  سُ فَ رَ ِ نْرصَ ىلَّ  اللَّـهِ يَ لَّمَ  اللَّـهُ صَ سَ يْهِ وَ لَ هپيامبر صلَّى « )1972F3(»عَ علَيه وآله وسلَّم در نماز  اللـَّ

قبل از آن كه پيامبر ، ندشد ميفت آنگاه زنها مي رفتند و وارد خانه هايشان گ ميسالم 
 »حركت كند

                                                            
) بنحـوه مـن   1018»  (األوسـط «)، و الطبرانـي فـي   1829» (مسنده«)، و الطيالسي في 571، 462ابو داود  ( -1

). و اخرجـه موقوفـاً عـن    439»  (صحيح ابـي داود «حديث ابن عمر رضي اهللا عنها و صححه األلباني في 
و هـو  «)قـال:  464-462)، و ابـو داود  ( 130(  1/60» التـاريخ الكبيـر  «: البخاري في  طابعمر بن الخ

 »اصح
 ).849، 837البخاري  ( -2

 )850البخاري  ( -3
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نْ « و در روايتي ديگر آمده است:  نَ مِ لَّمْ ا سَ نَّ إِذَ ـكُ ولُ الْ سُ بَتَ رَ ثَ نَ وَ مْ ةِ قُ تُوبَ كْ ـهِ مَ  اللَّ

ىلَّ  اءَ  اللَّـهُ صَ ا شَ الِ مَ جَ نْ الرِّ ىلَّ مِ نْ صَ مَ لَّمَ وَ سَ يْهِ وَ لَ ولُ  اللَّـهُ عَ سُ امَ رَ ا قَ إِذَ ىلَّ  اللَّـهِ فَ يْهِ  اللَّـهُ صَ لَ عَ

الُ  جَ امَ الرِّ لَّمَ قَ سَ ند و پيامبر در شد ميبلند ، فتندگ ميوقتي زنها در نماز فرض سالم « )1973F1(»وَ

ند مي ماندند زماني كه شد ميي كه به نماز خواندن مشغول جايش مي ماند و مردان
 »ندشد ميمردان بلند  شد ميعلَيه وآله وسلَّم بلند  اللَّـهپيامبرصلَّى 

هوجه داللت حديث: پيامبر صلَّى  علَيه وآله وسلَّم عمالً از اختالط زن و مرد باز  اللـَّ
 يگر نيز بايد اختالط زن و مرد ممنوع باشد. بنابراين در جاهاي د، شتدا مي

9-  يضطبراني در المعجم الكبير از معقل ابن يسار ره د كه كن ميعنْه روايت  اللـَّ

ٌ «فرمود:  علَيه وآله وسلَّم اللَّـهصلَّى پيامبر ريْ يدٍ خَ دِ نْ حَ يَطٍ مِ خْ مْ بِمِ كُ دِ أْسِ أَحَ نَ يفِ رَ طْعَ ألَنْ يُ

هُ مِ  هُ لَ ِلُّ لَ أَةً ال حتَ رَ سَّ امْ مَ  )1974F2(»نْ أَنْ يَ

بهتر است از آنكه به زني دست ، اگر در سر يكي از شما ميخي آهنين فرو برده شود«
 »بزند كه برايش حالل نيست.

(مجمع الزوائد][ هيثمي در 
1975F

. يد: راويان آن راويان حديث صحيح هستندگو مي )3
(منذري در [الترغيب و الترهيب]

1976F

 يد: راويان آن ثقه هستند. گو مي )4
10-  يطبراني از ابي امامهرَضه هعنْه و او از پيامبرصلَّى  اللـَّ علَيه وآله وسلَّم  اللـَّ

ا بِطِنيٍ «د كه فرمود: كن ميروايت  تَلَطِّخً ا مُ يرً نْزِ لٌ خِ جُ مُ رَ حَ زْ ن يَ نْ أَنْ ، الَ هُ مِ ٌ لَ ريْ ْأَةٍ خَ أَوْ محَ

نْ  مَ مَ حَ زْ هُ يَ ِلُّ لَ أَةٍ ال حتَ رَ نْكِبَ امْ  )1977F5(»كِبِهِ مَ
                                                            

 ).866البخاري  ( -1

) موقوفـاً  17316»  (المصـنف «في  شيبة) مرفوعاً، وابن أبي 487،486( 20/212،211» الكبير«الطبراني في  -2

 ) 1/447»  (لصحيحةا«حح رفعه األلباني في علي معقل. و ص
 ).4/326» (مجمع الزوائد« -3
 )2938( 3/26»الترغيب و الترهيب« -4
فيه علي بن يزيد األلهاني و هو ): «4/326» (مجمع الزوائد «)، قال في 7830(  8/205» الكبير«الطبراني في  -5

 ».ضعيف جداً و فيه توثيق
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بهتر از آن ، اگر بدن كسي به خوكي كه آغشته به خاك و گل و لجن است بخورد«
 »است كه شانه اش به شانه زني بخورد كه برايش حالل نيست

هيند كه: پيامبرصلَّى نما ميدو حديث مذكور بر اين داللت  م از علَيه وآله وسلَّ اللـَّ
تماس بدن زن با مرد اگر محرم نباشند را با حايل و بدون حايل منع كرده است؛ چون 

 د.باش ميبنابراين اختالط ممنوع ، تأثير بدي دارد
د: اينكه اختالط به فتنه منجر شو مياگر در داليل مذكور فكر كنيم چند نكته روشن 

اختالط به فتنه مي ، تو گر نه در حقيق، د فقط تصور بعضي از افراد استشو مين
هپيامبرصلَّى انجامد. از اين رو  به خاطر از بين بردن ريشه فتنه آن را  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

د و چاره اي جز آن نيست؛ مانند: كن مياما آنچه ضرورت ايجاب ، منع كرده است
 اختالط زن ها و مردها در حرم مكه و حرم مدينه اشكالي ندارد. 

يم كه مسلمانان گمراه را هدايت كند و هدايت نما ميخداوند متعال مسئلت  از
و آنان را توفيق دهد تا كارهاي نيك انجام ، را هدايت بيشتر نصيب فرمايد ها آنيافتگان 

 دهند و منكرات را ترك كنند. 
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفيق

 )61-2/53( دائمة للبحوث العلمية و اإلفتاءفتاوي اللجنة ال

 ] برخي از مفاسد اختالط59[

و دختران ، آيا جايز است كه دختر جوان همراه با مردان در يك مكان كار كنند س:
 ديگري نيز در آنجا باشند؟

به نظر من نبايد زنان و مردان در كار دولتي يا كار شركت هاي خصوصي و يا در  ج:
ير دولتي در كنار هم باشند؛ چون قاطي بودن زن و مرد باعث مفاسد مدارس دولتي و غ

ند ده ميحتي اگر چيزي رخ ندهد جز اينكه زنها حيا و شرم را از دست ، دشو ميزيادي 
و هيبت مردان از بين مي رود؛ چون وقتي زن و مرد قاطي شوند مردان پيش زنها هيبتي 

 كرد.نخواهند داشت و زنان از مردان حيا نخواهند 
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اختالط بين مردها و زنها بر خالف مقتضاي شريعت اسالمي و بر خالف شيوه  

هنيد كه پيامبرصلَّى دا ميسلف صالح است. آيا ن علَيه وآله وسلَّم در نماز عيد براي  اللـَّ
ند؟! چنان كه در شد ميبا مردان قاطي ن ها آنو نمود،  ميزنها مكان مخصوصي مشخص 

نَّ «مده است: حديث صحيح آ ظَهُ عَ أن النبي حني خطب يف الرجال نزل و ذهب للنساء فَوَ

نَّ  هُ رَ كَّ ذَ هپيامبرصلَّى « )1978F1(»وَ از ، علَيه وآله وسلَّم وقتي در ميان مردان سخنراني كرد اللـَّ

 »تذكر داد ها آنمنبر پائين آمد و رفت براي زنها موعظه گفت و به 
هكه زنها سخنراني پيامبر صلَّى  دكن مياين روايت داللت  علَيه وآله وسلَّم را نمي  اللـَّ

نيد كه دا ميند؛ مگر نشد ميشنيدند و اگر مي شنيدند كامالً همه سخنان ايشان را متوجه ن

َا«علَيه وآله وسلَّم فرموده است:  اللَّـهپيامبرصلَّى  هلُ الِ أَوَّ جَ وفِ الرِّ فُ ُ صُ ريْ ا، خَ هَ رُ ا آخِ هَ ُّ رشَ ، وَ

ا هَ رُ اءِ آخِ وفِ النِّسَ فُ ُ صُ ريْ خَ َا، وَ هلُ ا أَوَّ هَ ُّ رشَ  )1979F2(»وَ

صف هاي ، در نماز) آخرين صف ها هستند و بدترين آن( بهترين صف هاي زنان«
آخرين ، و بهترين صف هاي مردان اولين صف ها هستند و بدترين آن، ندباش مياول 

 »ند؟!باش ميصف ها 
و ، از اين رو بدترين صف ها هستند، اول زنها به مردها نزديكندچون صف هاي  

ند. پس وقتي در باش مياز اين رو بهترين ، صف هاي آخر زنها از مردها دور هستند
در مورد چيزهاي ديگر كه ، عبادتي كه بين زنان و مردان مشترك است حكم چنين است

 يد؟! كن ميعبادت نيستند چه فكر 
، در حالت عبادت از مسايل غريزه جنسي بسيار به دور است انسانمشخص است كه 

مانند  انسانپس اگر اختالط در غير از عبادت باشد چگونه خواهد بود؟! شيطان در بدن 
پس بعيد نيست كه به سبب اختالط فتنه و شرّ بزرگي ايجاد ، خون در رگها جريان دارد

 د.شو مي

                                                            
 ).885،884ه، و مسلم  () و أطرافه عند98البخاري  ( -1

 تخريج در فتواي سابق گذشت. -2
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ختالط دوري جويند و بدانند كه اين امر انم كه از اخو ميمن برادران را به اين فرا 
علَيه وآله وسلَّم  اللَّـهچنان كه پيامبر صلَّى ، زيان بارترين چيزها براي مردان است

اءِ «د: فرماي مي نْ النِّسَ الِ مِ جَ ىلَ الرِّ َّ عَ ي فِتْنَةً أَرضَ دِ عْ تُ بَ كْ رَ ا تَ بعد از خودم فتنه اي « )1980F1(»مَ

 »ز زنها به جا نگذاشته اممضرتر براي مردان ا
ما به حمد اهللا مسلمان هستيم و ويژگي خاصي داريم كه بايد با آن از ديگران متمايز 
باشيم و بايد خدا را ستايش كنيم كه با اعطاي اين ويژگي و فضيلت بر ما منّت نهاده 

 ند چه چيزي به صالحدا ميو بدانيم كه ما پيرو شريعت خداوند حكيم هستيم كه ، است
بدانيم كه آناني كه از راه خدا و از شريعت الهي گريخته اند بر  بندگان و سرزمين است.

از اين رو مي شنويم كه ملتهائي كه ، ند و كارشان به فساد مي انجامدباش ميگمراهي 
ند تا در حد ممكن از اين مصيبت كن ميزنان و مردانشان قاطي هستند؛ اكنون تالش 

اهيم كه خو ميمي توانند با اين مسئله بر خورد كنند. از خداوند اما چگونه ، رهايي يابند
 ما و سرزمين ما را از هر فتنه و شرّي حفاظت كند.

 )هـ3/2/1414( مجلة الدعوة -الشيخ ابن عثيمين

 ] پاسخ به شبهاتي پيرامون بي حجابي و اختالط60[

ن شبهاتي پيش براي بعضي از جوانان ملتزم به اسالم و عالقمند به تمسك به آ س:
 ند: شو ميبا شبهاتي مانند امور ذيل مواجه ، به خصوص در قضيه زن، آيد مي

 ها آنيند اگرزن از ميهمان شوهرش با چاي و غيره پذيرائي كند و با گو مي - أ
به دليل حديثي كه ، بنشيند در صورتي كه شوهر حضور داشته باشد اشكالي ندارد

هرضي بخاري از سهل  ابو سعيد ساعدي وقتي عروسي : د كه گفتكن ميروايت  عنْه اللـَّ
هصلَّى كرد پيامبر زن سهل براي ، ام اسيد، و يارانش را دعوت كرد علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

پذيرايي نموده و خرماهايي را كه در ظرفي سنگي  ها آنميهمانان غذايي آماده نمود و از 
هصلَّى پيامبر وقتي كه ، كه در شب خيس كرده بود و يارانش غذا  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

                                                            
 تخريج در فتواي سابق گذشت. -1
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به  ها آناو با دستهايش از آن خرما حلوايي درست كرد و به ، خوردن را تمام كردند
  )1981F1(.عنوان تحفه داد

پذيرايي زنها در عروسي از : باب( :همچنين به عنواني كه بخاري در كتابش آورده
. جايز است: وقتي كه از امام مالك در اين مورد پرسيدند گفت. ندكن مياستدالل ) مردان

مرد در حضور مردم مي تواند : باب( :يدگو ميبخاري ، آمده است) الموطاء( چنان كه در
 ). با زني بيگانه تنها باشد

يند زن اگر از ميهمانان شوهرش استقبال كند اشكالي ندارد؛ حتي اگر گو مي - ب
علَيه  اللَّـهصلَّى د كه پيامبركن ميند كه مسلم روايت كن مي و استدالل، شوهر آن جا نباشد

لَّمسو هآلخُلَنَّ لَا: «فرمود ودلٌ يجر دعي بموذَا يلَى هةٍ عيبغإِلَّا م هعملٌ وجر 1982(»اثْنَانِ أَوF2( 

مگر اينكه  بعد از امروز هيچ مردي حق ندارد نزد زني كه شوهرش آن جا نيست برود؛«
 »يك يا دو مرد همراه او باشند

هند كه بعد از وفات پيامبرصلَّى كن ميهمچنين استدالل   علَيه وآله وسلَّم ابوبكر و  اللـَّ
 . عمر رضي اهللا عنها به ديدار ام هاني رضي اهللا عنها رفتند

شند و يا در يند اگر زن ها و مردها در كار و شغل خود مشاركت داشته باگو مي -ج
اگر زنها حجاب داشته باشند اشكالي ندارد. براي ، مجالس علم و ذكر در كنار هم باشند

ند كه برخي عبارتند از: زنان صحابه درجهاد با مردان آور مياين مسئله از چند چيز دليل 
و استدالل ، ددا ميو عائشه به ديگر صحابه رضي اهللا عنهم درس ، مشاركت مي كردند

 د. دا ميكه او به مردها فتوا ند كن مي
د كن ميمسلمان هرگاه در مورد حكم مسئله اي اسالمي بحث و پژوهش  -پاسخ: أ

بهتر ، بايد به نصوص و داليلي از قرآن و سنت كه به آن مسئله مرتبط اند توجه كند
فقط به بخشي از داليل  انسانو نبايد ، را به حق رهنمون مي سازد انساناست؛ زيرا بهتر 

چون اگر چنين كند نگاه و بررسي او ناحق ، وجه كند و بخشي ديگر را ناديده بگيردت

                                                            
 ).5182البخاري  ( -1
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كه به خاطر فتنه جويي دنبال ، و او شبيه گمراهان و هواپرستان خواهد بود، خواهد شد
و مي كوشند آن را به مقتضاي هواي نفس خود تأويل كنند. ، نصوص متشابه مي روند

رآن و سنت كه در آن آمده كه واجب است زن پس در اين موضوع بايد به نصوص ق
توجه كرد و به مقصد شريعت كه ، و نگاه خائنانه حرام است، عورت خود را بپوشاند

و وسيله ، حفاظت از آبرو و نسب ها را واجب نموده و هتك حرمتها را حرام قرار داده
.. و .اختالط و، هايي از قبيل تنها بودن با زن بيگانه و سفر زن بون محرم و كشف عورت

بنابراين ، توجه شود، ند را حرام قرار دادهشو ميمواردي كه منجر به شكستن حرمت ها 
آنگاه بايد آنچه در حديث سهل آمده ، وقتي كه به مجموعه امور مذكور نگاه كرده شود

بر اين حمل شود كه او با ، داد ها آنكه زنش براي ميهمان او غذا آماده كرد و آن را به 
و خلوت با بيگانه و اختالط صورت ، و حجاب بوده و خطر فتنه نبوده استپرده 

بلكه فقط او غذا و نوشيدني آماده كرده وبه ميهمانان شوهرش تقديم كرده ، نگرفته است
چون در حديث چيزي نيامده كه او با ميهمان نشسته ، بدون آنكه با ميهمانان بنشيند

 است.

لٌ «اول ذكر شد نيز در مورد حديث نبايد آنچه در پاسخ بند  -پاسخ ب جُ لَنَّ رَ خُ دْ الَ يَ

نَانِ  لٌ أَوْ اثْ جُ هُ رَ عَ مَ يبَةٍ إِالَّ وَ غِ ىلَ مُ ا عَ ذَ ي هَ مِ وْ دَ يَ عْ بعد از امروز هيچ مردي حق ندارد « )1983F1(»بَ

 » نزد زني كه شوهرش آن جا نيست برود مگر اينكه يك يا دو مرد ديگر همراه او باشند
د كه اگر نياز بود كه به خانه زني بروند كه شوهرش و شو ميمل اين حديث بر آن ح

محارمش آن جا نيستند بروند و اگر فتنه اي در كار نبود و بعيد به نظر مي آمد كه اين 
اين ، و حكم آن مطلق نيست، آن وقت اشكالي ندارد، مردها بر كار زشت توافق نمايند

از مجموع نصوص وارده در حفظ  مقصد شرعي كه براساستأويل به رأي نيست بلكه 
اينگونه بايد باشد. چنان كه در حديث از خلوت نهي ، دشو ميعفت و انساب فهميده 

 شده است. 
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از لحاظ شرعي اگر زن كار تدريس و موعظه و افتاء را با رعايت حجاب شرعي  ج:
كه عائشه اشكال ندارد؛ چنان ، و از فتنه ايمن باشد و اختالطي در كار نباشد، انجام دهد

 رضي اهللا عنها و ديگر امهات المؤمنين و زنان صحابه اين كار را مي كردند.

﴿ د:فرماي ميخداوند متعال                

   ﴾ :۳۴[األحزاب[  

شما خوانده هاى  و آنچه را كه از آيات خدا و [سخنان] حكمت[آميز] در خانه«
  »شود ياد كنيد مى

جايز است كه زنها همراه مجاهدين براي جهاد بيرون بروند تا به مجاهدين آب دهند 
اما براي اين كار با شوهران يا ، و بيماران را پرستاري نمايند، و به زخمي ها برسند

همحارم خود همراه باشند. در دوران پيامبرصلَّى  نه مانند ، سلَّم اينگونه بودعلَيه وآله و اللـَّ
ند كه زنها بدون شوهران خود و بدون محرم براي ده ميآنچه دولت هاي كافر انجام 

يا به ، همراه آنان به جنگ مي روند ها آنسرگرمي و خوشگذراني جنگجويان و تحريك 
مؤظف نيستند اسلحه به  ها آنو حال آن كه ، ندشو ميطور مستقيم خودشان وارد جنگ 

 ش بگيرند و به جنگ بروند. دو
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفيق

 ). 85-17/81( فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 د كه بي حجابي جايز است شو مي] پاسخ احاديثي كه به ظاهر اين توهم ايجاد 61[

سي خانمي بدون آنكه چهره اش را يد: عروگو ميپاسخ شما به حديثي كه  س:
پوشانده باشد به نامزدش آب داد و پيامبر آنجا حضور داشت چيست؟ نا گفته نماند كه 

 اين حديث در صحيح مسلم آمده است؟ 
يند زنان صحابه چهره هاي خود را نمي پوشانده گو مياين حديث و امثال آن كه  ج:

ون آياتي كه بر وجوب حجاب زن چ، ندشو ميبر قبل از فرض شدن حجاب حمل ، اند
و قبل از آن واجب نبود كه زنها ، ند در سال ششم هجري نازل شده اندكن ميداللت 
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مي توان ، پس همه نصوصي را كه قبل از اين هستند، دست و صورت خود را بپو شانند
 بر قبل از فرض شدن حجاب حمل كرد.

عد از فرض شدن حجاب آمده ند كه بكن مياما احاديثي هست كه بر اين امر داللت 
 اند؛ چنين احاديثي نياز به پاسخ دارند: 

همانند حديث زن خثعمي كه آمد تا از پيامبر صلَّى  علَيه وآله وسلَّم سؤال كند و  اللـَّ
هفضل بن عباس رضي اهللا عنهما پشت سر پيامبر صلَّى  علَيه وآله وسلَّم بر شتر سوار  اللـَّ

هفضل به آن زن نگاه مي كرد و پيامبر صلَّى ، بود علَيه وآله وسلَّم چهره فضل را به  اللـَّ
(رداند تا نگاه نكند.گ ميسمت ديگر بر 

1984F

1( 
يند ظاهر بودن صورت زن جايز است از اين حديث استدالل كرده گو ميكساني كه 

يز بودنِ نپوشاندن چهره و بدون شك اين از احاديث متشابهي است كه احتمال جا، اند
و همچنين اين احتمال در آن هست كه باز كردن صورت جايز ، در آن وجود دارد

به ، بر جواز، اما احتمال عدم داللت اين قضيه، ظاهر است، احتمال جايز بودن، نيست
ئيم: اين زن در حال احرام بوده است؛ و زن محرم بايد گو مياين صورت است كه ما 

هو فقط پيامبرصلَّى ، باشدچهره اش ظاهر  علَيه وآله وسلَّم و فضل به او نگاه مي  اللـَّ
هپيامبرصلَّى ، كردند علَيه وآله وسلَّم اجازه نداد كه فضل به او نگاه كند؛ بلكه نگاهش  اللـَّ

هاما اينكه پيامبرصلَّى ، را بر گرداند ابن حجر ، ه آن زن نگاه مي كردعلَيه وآله وسلَّم ب اللـَّ
هيد: جايز است كه پيامبرصلَّى گو مي علَيه وآله وسلَّم به زني نگاه كند يا با او تنها  اللـَّ

چنان كه براي ايشان جايز بود كه بدون مهريه و بدون ولي با زنان ازدواج كند و ، بنشيند
(جايز بود كه با بيش از چهار زن ازدواج نمايد

1985F

خداوند در اين مورد به او اجازه ، )2
و احتماالتي كه در مورد ديگران مي ، بيشتري داده است چون او پاكدامن ترين مردم بود

 علَيه وآله وسلَّم محتمل نيست. اللَّـهرود در مورد پيامبرصلَّى 

                                                            
 ).1334)، و مسلم (6228، 1855، 1513البخاري ( -1
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قتي در و [اذا جاء االحتامل بطل االستدالل]از اين رو قاعده نزد اهل علم اين است 

نمي توان از آن استدالل نمود. اين حديث از ، امري چندين احتمال وجود داشته باشد
يرد كه از نظر معني داراي چندين احتمال است. ما بايد گ مياحاديث متشابه قرار 

ند كه جايز كن ميكه به وضوح داللت ، نصوص متشابه را به نصوص محكم بر گردانيم
ا ظاهر بودن چهره زن از اسباب فتنه و شرّ است؛ و نيست صورت زن باز باشد؛ زير

اكنون در كشورهايي كه به زنان اجازه داده اند كه چهره هايشان ظاهر باشد قضيه واضح 
آيا زنها فقط به همين اكتفا كرده اند كه چهره هايشان ظاهر باشد؟ نه؛ بلكه چهره ، است

و اينها نمي توانند زنهاي خود ، دارنگذ ميو سر و گردن و سينه و بازو و ساق را برهنه 
بديهي است ، ند كه كار منكر و حرامي استكن ميرا از كاري باز دارند كه خودشان اقرار 

كه هرگاه دروازه شرّ به روي مردم باز شود باور كنيد كه اگر يك دريچه را باز كنيد 
د شو ميرده دريچه هاي زيادي گشوده خواهد شد. و اگر اندكي در را باز كني چنان گست

كه نمي توان آن را بست. پس نصوص شرعي و معقوالت عقلي همه بر اين داللت 
 ند كه زن بايد چهره اش را بپوشاند.كن مي

و جايز ، يند: زنها بايد قدم پاهايشان را بپوشانندگو ميم كه افرادي كن ميمن تعجب  
دستها؟! قطعاً دستها از  است كه دستهايشان ظاهر باشد؛ به نظر شما پاها پوشيده باشند يا

بنابراين بديهي است كه دستها ، لطافت و زيبائي بيشتري برخوردار هستند تا قدمها
 جذّابترند تا پاها.

يند: واجب است زن قدم را بپوشاند و جايز گو ميم كه افرادي كن ميهمچنين تعجب  
به پوشاندن  است كه چهره اش ظاهر باشد؛ به نظر شما از قدم پا و از چهره كدام يك

اولي است؟! آيا عاقالنه است كه بگوئيم شريعت اسالمي كه از سوي خداوند حكيم و 
د كه چهره ده ميد كه پاهايش را بپوشاند و به او اجازه كن ميآگاه آمده بر زن واجب 

 اش را نپوشاند؟! 
بيشتر دل مي بندند تا پاها. ،  پاسخ: هرگز؛ اين تناقض است چون مردها به صورت

اهد از زني خواستگاري كند بگويد به پاهايش نگاه كنيد خو ميم كسي كه كن ميان نگم
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اولين  اين امكان ندارد؛ بلكه، كه آيا زيبا هستند يا نه و به صورتش توجهي نداشته باشد
و توجهش به لب و چشم است.اما اينكه توجه به پا ، به چهره است، نگاه خواستگار

 پس محل فتنه صورت است.، حال استم، باشد و به چهره توجه نكند
، ئيم چهره زن عورت است به معناي آن نيست كه مانند شرمگاه استگو ميوقتي 

 د. شو ميبلكه بايد پوشانده شود چون سبب فتنه 
، يند: جايز نيست چيزي از موهاي زن نمايان باشدگو ميم از كساني كه كن ميتعجب 

ظاهر ، ك و زيبا و پلك هاي سياه و دلكشيند: جايز است كه ابروهاي باريگو ميسپس 
بلكه در عصر ، و آشكار باشند؟! و اي كاش به اظهار همين زيبايي بسنده مي كردند

 ند.شو ميحاضر چشم ها و پلك ها با رنگ هاي سرخ و غيره تزئين 
ي كه از موارد دلبستگي مردان نسبت به زنان آگاه باشد به طور انسانمن معتقدم هر 

اند بگويد ظاهر كردن صورت جايز است و پوشاندن قدم هاي پا واجب مطلق نمي تو
د باش ميو سپس اين مقوله را به شريعت اسالمي كه كاملترين شريعت و آئين ، است

 نسبت دهد.
يند علماي مسلمين بر اين اتفاق گو مياز اين رو بعضي از متأخرين را ديده ام كه  

چنان كه صاحب ، ون در آن فتنه بزرگي استچ، نموده اند كه چهره بايد پوشانده شود
(يدگو مياز ابن رسالن نقل كرده است كه » نيل االوطار«

1986F

: از آنجائي كه امروزه ايمان )1
پس با توجه به اين موارد بايد زنها ، مردم ضعيف است و بسياري از زنها پاكدامن نيستند

اما با توجه به ، ستصورت خود را بپوشانند حتي اگر بگوئيم باز كردن صورت جايز ا
وقتي وسيله اي ، امري مباح هرگاهحالت امروز ي مسلمين بايد آن را پوشاند؛ چون 

 د. شو ميد حرام باش ميبراي امر حرا
م كه با قلم هايشان دعوت به بي كن ميهمچنين از دعوتگران به بي حجابي تعجب  

ه گويا امر واجبي ند كده ميند و چنان به باز گذاشتن صورت زن دعوت ده ميحجابي 
 است كه مردم آن را ترك كرده اند!! 
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اما با توجه به عواقب ، حتي اگر بگوئيم باز گذاشتن صورت براي زن جايز است
 يم؟! ده ميوخيم آن چگونه به خود اجازه نوشتن چنين كلماتي را 

و اين از مسائلي است كه ، ي بايد قبل از سخن گفتن از خداوند بترسدانسانهر 
يند بدون نما ميو طبق نظريه خود حكم ، ندكن ميي از طالب علم آن را رعايت نبسيار

 آن كه احوال و اوضاع مردم را در نظر بگيرند. 
 يضعمر بن خطاب ره عنْه گاهي چيزي را كه شريعت جايز قرار داده بود به  اللـَّ

هالجامعه مسلمانان منع مي كرد. در دوران پيامبرصلَّى  خاطر مصلحت علَيه وآله وسلَّم  لـَّ
 يضو در زمان ابوبكرره ، عنْه سه طالق اللَّـهعنْه و تا دو سال در خالفت عمررضي  اللـَّ

يعني: وقتي كسي همسرش را با يك كلمه سه طالقه مي  -يك طالق به حساب مي آمد
با جمالت جداگانه  و يا اگر سه طالق را، دندآور ميكرد آن را يك طالق به حساب 

، باز هم يك طالق به حساب مي آمد. شيخ االسالم ابن تيميه در موضوع طالق، فتگ مي
همين رأي اختيار نموده اند و راجح هم همين است. اما وقتي مردم اين كار را زياد 

رٍ قَ «امير المؤمنين عمر گفت: ، دنددا ميانجام  لُوا يفِ أَمْ جَ تَعْ دْ اسْ ُمْ فِيهِ إِنَّ النَّاسَ قَ انَتْ هلَ دْ كَ

مْ  يْهِ لَ يْنَاهُ عَ ضَ لَوْ أَمْ : فَ اةٌ نَ مْ ، أَ يْهِ لَ اهُ عَ ضَ أَمْ فرصت داده شده  ها آنمردم در كاري كه به « )1987F1(»فَ

اگر سه طالق را به حساب بياوريم بهتر است آنگاه به حساب ، شتاب مي ورزند
 »د.آور مي

، از رجوع به زنهايشان منع مي كرد عمر رضي اهللا عنه مرداني را كه چنين مي كردند
 و شتاب ورزيدن در آن حرام است. ، در اين امر شتاب مي ورزيدند ها آنچون 

امانتداري ، مباح و جايز است، حتي اگر بگوئيم ظاهر بودن صورت زن، به نظر بنده
و ، د كه در اين زمان كه فتنه ها زياد شده اند آن را جايز قرار ندهيمكن ميعلمي اقتضا 

با اينكه از داليل كتاب و ، منع كنيم، دشو ميآن را از باب تحريم وسايل كه منجر به فتنه 
و حرمت باز كردن ، د كه باز كردن صورت براي زن حرام استشو ميسنت روشن 

 صورت از حرمت ظاهر بودن قدم يا ساق و امثال آن اولي است. 
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 ). 223-3/219( يمجموع دروس و فتاوي الحرم المك -الشيخ ابن عثيمين

 دكن مي] شرافت و پاكدامني زن او را از رعايت حجاب بي نياز ن62[

بسياري اوقات مي شنويم كه افرادي زنان مسلمان را به كنار گذاشتن حجاب فرا  س:
يند: زن شرافتمند و با عفيف مي تواند در ميان مردان با كمالِ عفّت و گو ميانند و خو مي

گاهي بعضي از زنها ، نمي تواند به او چشم طمع بدوزدشرافت زندگي كند و كسي 
 نظر شما در اين باره چيست؟، رندخو ميفريب اين سخن را 

ي متضاد انساناين فرا خوانِ باطلي است كه با قرآن و سنت و عقل و طبيعت  ج:
، است؛ زيرا هر زني كه صورتش ظاهر باشد و قسمت هاي فتنه انگيز بدنش نمايان باشد

كه پاكدامن باشد قطعاً مورد اذيت قرار  هرچند، ندشو ميدان به او دلبسته حتماً مر
د و او را به سوي كار زشت سوق ده ميخواهد گرفت. گاهي شيطان او را فريب 

يا ، و رفتن او به سوي زشتي يا با ميل خودش و تالش فاسقان خواهد بود، دده مي
شرافتمند باشد شرافت او ، گر زند. اآور ميتحت فشار مردان فاسق به سوي گناه روي 

با رعايت حجاب شرعي بيشتر خواهد شد و اين امري است كه عقل و فطرت و طبيعت 
د كه مردان به جنس مخالف خيلي عالقه دارند. بايد خاطر نشان كن ميي آن را تأييد انسان

ا با ساخت هيچ كسي از زنان صحابه و ازواج پيغمبر شرافتمندتر و پاكدامن تر نيست؛ ام
 وجود اين زنان صحابه به حجاب امر شده اند.

 ) 71-70( ص، ألفاظ و مفاهيم في ميزان الشريعة -الشيخ ابن عثيمين
اهد لباس شرعي خو ميهمسرش ، مردي متأهل و داراي فرزنداني است -2س
 نصيحت شما به اين شوهر چيست؟ ، دكن مياما شوهر مخالفت ، بپوشد
و ، يم كه در مورد خانواده اش از خدا بترسدكن يمما اين شوهر را نصيحت  -2ج

اهد دستور خداوند را با پوشيدن خو ميخدا را سپاس بگويد كه چنين زني دارد كه 
رد رعايت كند. خداوند به بندگانش امر دا ميلباس شرعي كه او را از فتنه ها در امان 

﴿ د:مايفر مينموده كه خود و خانواده شان را از آتش دوزخ نجات دهند و       
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                 ﴾  :٦[التحرمي[  

را از آتشى كه سوخت  خانواده ي خودتانايد خودتان و  آوردهاى كسانى كه ايمان «
حفظ كنيد بر آن [آتش] فرشتگانى خشن [و] سختگير [گمارده   نگهاستسآن مردم و 

كنند و آنچه را كه مامورند انجام  شده] اند از آنچه خدا به آنان دستور داده سرپيچى نمى
 »دهند مى

لُ يفِ «يد: گو ميش قرار داده است و وقتي كه پيامبر مرد را مسئول خانواده ا جُ الرَّ وَ

يَّتِهِ  عِ نْ رَ ئُولٌ عَ سْ وَ مَ هُ اعٍ وَ لِهِ رَ  » مرد مسئول خانواده اش است« )1988F1(»أَهْ

پس چگونه براي اين مرد شايسته است كه تالش كند تا زنش لباس شرعي را ترك 
و خداوند ، دا بترسدد؟! بنابراين بايد از خشو ميكند و لباس حرامي بپوشد كه سبب فتنه 

را بر اين نعمت سپاس بگويد كه چنين زن صالحه اي به او داده است؛ اما زن نبايد از 
چون نبايد با اطاعت مخلوق نافرماني خالق انجام ، شوهرش در معصيت خدا اطاعت كند

 شود. 
 )80( ص، مكتبة الضياء-نور علي الدرب -الشيخ ابن عثيمين

    كردن صورت در جلوي نامحرم از شوهرش اطاعت كند؟] آيا زن بايد در ظاهر 63[

با مردي ازدواج كرده ام و بعد از ازدواج او از من خواست كه صورتم را از  س:
و گر نه طالقم خواهد داد!! چكار كنم با اينكه مي ترسم اگر با او ، برادران او نپوشم

 مخالفت كنم طالقم دهد؟ 
و نبايد از خود ، هء بي حجابي را فراهم كندجايز نيست كه مرد براي زنش زمين ج:

ضعف نشان دهد و متساهل باشد كه به زنش بگويد صورتش را براي عموها و برادران 
زن نبايد ، اين جايز نيست، و يا داماد و يا پسرعموهاي او و ديگر نامحرمان باز بگذارد

                                                            
 ).1829)و اطرافه فيه، و مسلم (893البخاري  ( -1
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بلكه بايد چون اطاعت فقط در كار خوب است؛ ، در اين مورد از شوهر اطاعت كند
خداوند به او ، اگر شوهر او را طالق داد، حجاب كند حتي اگر شوهر طالقش دهد

 شوهر بهتري خواهد داد. 

﴿ د:فرماي ميخداوند متعال                        

   ﴾ :۱۳۰[النساء[  

نياز  جدا شوند خداوند هر يك را از گشايش خود بى و اگر آن دو از يكديگر«
 »گرداند و خدا همواره گشايشگر حكيم است

هاز پيامبرصلَّى  هُ «علَيه وآله وسلَّم روايت است كه فرمود:  اللـَّ ضَ وَّ يئاً هللا عَ كَ شَ رَ نْ تَ مَ

چيزي بهتر از  هر كسي چيز ي را به خاطر خداوند ترك كند خداوند« )1989F1(»اهللا خرياً منه

  »آن به او خواهد داد

﴿ د:فرماي ميخداوند              ﴾ :۴[الطالق[ 

  »و هر كس از خدا پروا دارد [خدا] براى او در كارش تسهيلى فراهم سازد«
 ق كند.شوهر حق ندارد زنش را به خاطر رعايت حجاب و پاكدامني تهديد به طال

  )132، 131( ص، فتاوي المرأة -الشيخ ابن باز

 ] حكم بي حجابي بيرون از كشور64[

آيا جايز است كه صورتم را نپوشانم ، يمكن ميوقتي به خارج از كشور مسافرت  س:
و حجاب را كنار بگذارم چون از كشورمان دور شده ايم و كسي ما را نمي شناسد؟ 

يند گو مي ها آن، تا مرا مجبور نمايد كه صورتم را نپوشانمد كن ميپدرم را تحريك ، مادرم
اميدوارم پرسشهايم را در مجله الدعوة ، مكن ميوقتي صورتم را مي پوشانم جلب توجه 

 پاسخ دهيد تا بتوانم از آن آگاه شوم.

                                                            
): رواه أبونعيم عن ابن عمـر  2199» (كشف الخفاء«) بنحوه. قال العجلوني في 2/196» (لحليةا«ابونعيم في  -1

 ».غريب؛ و لكن له شواهد .. الخ«و قال: 
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، براي هيچ زني جايز نيست كه در كشورهاي غير اسالمي حجاب را كنار بگذارد ج:
بلكه حجاب از مردان بيگانه ، كار در كشورهاي اسالمي جايز نيستهمان طور كه اين 

 ها آنبلكه حجاب از كفار الزم تر است؛ چون ، خواه مسلمان باشند يا كافر واجب است
را از حرام باز دارد. جايز نيست كه شما از پدر و مادرت اطاعت  ها آنايمان ندارند تا 

 كني و كار حرامي را انجام دهي.

 ﴿ د:فرماي ميعال خداوند مت              

          ﴾ :و چون از زنان [پيامبر] چيزى « ]۵۳[األحزاب

تر  خواستيد از پشت پرده از آنان بخواهيد اين براى دلهاى شما و دلهاى آنان پاكيزه
  »ستا

د كه زنها بايد از مردان بيگانه حجاب كنند و اين براي كن ميدر اين آيه خداوند بيان 
 دلهايشان پاكتر است.

﴿ د:فرماي ميخداوند در سوره نور                 

                              

                          ﴾ :۳۱[النور[ 

به زنان با ايمان بگو ديدگان خود را [از هر نامحرمى] فرو بندند و پاكدامنى و «
هاى خود را آشكار نگردانند مگر آنچه كه طبعا از آن پيداست و بايد ورزند و زيور

روسرى خود را بر سينه خويش [فرو] اندازند و زيورهايشان را جز براى شوهرانشان يا 
  »ظاهر نكنند پدرانشان يا پدران شوهرانشان

 )870( العدد، مجلة الدعوة -الشيخ ابن باز

 ] صداي زن در اصل عورت نيست65[

 آيا اين درست است؟ ، د صداي زن عورت استشو ميته گف س:
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دارند. وقتي زن با صداي  مردها به سبب غريزه شهوت به زنان ميل و رغبت ج:
از اين رو خداوند به مؤمنان فرمان داده ، دشو ميدلكش و زيبا سخن بگويد فتنه بيشتر 

 ﴿ د:فرماي ميكه اگر چيزي از زنها خواستند از پشت پرده بخواهند و    

                     ﴾ :و « ]۵۳[األحزاب

چون از زنان [پيامبر] چيزى خواستيد از پشت پرده از آنان بخواهيد اين براى دلهاى شما 
را از سخنان نرم و جذاب با مردان نهي كرده  خداوند زنان »تر است و دلهاى آنان پاكيزه

 طمع نورزند. ها آناست تا بيماردالن به 

﴿ د:فرماي ميچنان كه                  

            ﴾در ( اى همسران پيامبر شما« ]۳۲اب: [األحز

، اهيد پرهيزگار باشيدخو ميمانند هيچ يك از زنان [ديگر] نيستيد اگر  فضل و شرف)
 »كه بيمار دالن چشم طمع به شما بدوزندپس به ناز سخن مگوييد 

در ، بنابراين زماني كه مؤمنان در اوج قوت ايماني بوده اند وضع اينگونه بوده است
يد؟! از اين رو زن كن ميان كه ايمان و تمسك به دين ضعيف شده چه فكر مورد اين زم

را به حداقل برساند و اگر ضرورت  ها آنبايد از اختالط با مردان بيگانه و سخن گفتن با 
 حرف نزند. ها آنبود با لهجه نرم و نازك و چرب و شيرين با 

كه همراه با  د كه صداي زن عورت نيست و صداييشو ميبا اين توضيح مشخص 
هچون زنان با پيامبر صلَّى ، نرمي و جذابيت نباشد عورت نيست علَيه وآله وسلَّم  اللـَّ

و همچنين زنان با صحابه سخن ، حرف مي زدند و از ايشان مسائل ديني را مي پرسيدند
 فتند.گ مي

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.، و باهللا التوفيق
 )17/203( تاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلميةو اإلفتاءف

 ] حكم مكالمات تلفني براي سرگرمي با زنهاي نامحرم66[
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 اگر جوان مجردي با دختر مجرد نامحرمي تلفني گفتگو كند حكم چيست؟ س:

د كه اين كن ميفرقي ن، مكالمات شهوت انگيز با زنان نا محرم جايز نيست ج:

﴿ د:فرماي ميشد يا غير تلفني؛ چون خداوند متعال مكالمات تلفني با       

                     ﴾ :پس به ناز سخن « ]۳۲[األحزاب

  »مگوييد تا آنكه در دلش بيمارى است طمع ورزد و گفتارى شايسته گوييد
د و فسادي در آن نيست شو ميو مكالمه تلفني انجام  آيد ميي پيش اما اينكه كار
 اما بايد به اندازه ضرورت و نياز باشد.اشكالي ندارد؛ 

 )127( ص، فتاوي المرأة -الشيخ ابن جبرين

 ] دوستي پاك و صادقانه با زن بيگانه67[

، حكم شريعت درباره دوستي با جنس مخالف چيست؟ مانند اين كه دختري س:
ست پسري داشته باشد يا بر عكس؟ با اينكه اين دوستي از روي شرافت و پاكدامني دو

 بدون اينكه پنهاني باشد، باشد
جايز نيست كه زن با ، اين كار از بزرگترين امور حرام و از بدترين منكرات است ج:

 د.شو ميچون سبب فتنه ، مرد بيگانه دوست شود و يا مرد با زن بيگانه دوست شود
 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.،  التوفيقو باهللا

  )67، 17/66( فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و اإلفتاء

 ] نامه نگاري بين زنان و مردان بيگانه68[

حكم نامه نگاري دختران و پسران نامحرم با يكديگر چيست؟ با اينكه اين نامه  س:
 د؟ ها از فسق و عشق خالي هستن

چون سبب فتنه ، براي هيچ كسي جايز نيست كه با زني بيگانه نامه نگاري كند ج:
گمان برد كه فتنه اي نيست؛ اما شيطان همچنان او را به ، و ممكن است نامه نگار، شو مي

 د.ده ميد تا اينكه فريبش بر ميجلو 
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هپيامبر صلَّى  و ، من سمع الدجال أن يبتعد عنه« علَيه وآله وسلَّم فرمان داده است: اللـَّ

تِنَه فْ الُ به الدجال حتي يَ زَ هر كسي خبر « )1990F1(»أخرب أن الرجل قد يأتيه و هو مؤمن؛ ولكن اليَ

و فرموده كه ممكن است فرد نزد دجال بيايد و مؤمن ، دجال را شنيد بايد از او دور شود
 »د.كن ميدو دچار فتنه ده ميباشد؛ اما دجال او را باالخره فريب 

پس نامه نگاري دختران و پسران جوان با يكديگر فتنه است و خطرات زيادي را به 
..خالي باشند. اما نامه .بايد از آن دوري گزيد؛ گرچه اين نامه ها از عشق و، همراه دارد

نگاري مردان براي مردان و زنان براي زنان اشكالي ندارد؛ مگر آن كه امر ممنوعي را در 
 د.بر داشته باش

 )578( ص، فتاوي المرأة المسلمة -الشيخ ابن عثيمين

 ] قبل از عقد شرعي روابط بين زن و مرد حرام است69[

 حكم دين در مورد روابط زن و مرد قبل از ازدواج چيست؟  س:

چون وقتي زن ، بعد از عقد و قبل از عروسي باشد اشكالي ندارد، اگر اين روابط ج:
گر چه مراسم عروسي انجام نشده ، ندشو ميمحرم  آيند ميو مرد به عقد همديگر در 

 انسانقبل از عقد باشد حرام است و جايز نيست. جايز نيست كه ، باشد. اما اگر روابط
 از زن بيگانه اي با سخن گفتن و نگاه كردن و به خلوت نشستن كام بگيرد..

هپيامبر صلَّى  مٍ «د: فرماي ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ ْرَ و حمَ ا ذُ هَ عَ مَ أَةٍ إِالَّ وَ رَ لٌ بِامْ جُ نَّ رَ لُوَ ْ ، الَ خيَ

افِرْ  الَ تُسَ ـوَ مٍ الْ ْرَ عَ ذِي حمَ أَةُ إِالَّ مَ رْ   )1991F2(»مَ

». و هيچ زني بدون محرم سفر نكند، هيچ مردي با زني بدون محرم به خلوت ننشيند«
الي ندارد و اگر قبل از خالصه اين كه اگر زن و مرد بعد از عقد در كنار هم باشند اشك

                                                            
  18/227،221،220» الكبيــــــر«فــــــي  )؛ و الطبرانــــــي4319، و أبــــــوداود (441)،4/331أحمــــــد  ( -1

 4/531) والحـاكم  3590) و البـزار  ( 37459( 7/448» مصنفه«في  شيبة) وابن أبي 564،552،551،550(
 ).3629»  (صحيح سنن أبي داود«) و صححه و سكت عنه الذهبي. و صححه األلباني في 8616،8615(

                                                                                                                                                                  ).        1341)و أطرافه عنده، و مسلم (3006البخاري ( -2
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عقد باشد حتي اگر خواستگاري شده باشد باز هم جايز نيست؛ چون زن نسبت به مرد 
 ند. شو ميمحرم يكديگر ، نامحرم است هر زمان با هم عقد نمودند

 )118( ص، فتاوي المرأة -الشيخ ابن عثيمين

 ] حكم نشستن زن با خويشاوندان شوهرش70[

 ا خويشاوندان شوهرش با رعايت حجاب بنشيند؟آيا جايز است كه زن ب س:

زن اگر حجاب شرعي داشته باشد و چهره و مو و بقيه بدنش را پوشانده باشد  ج:
به شرطي كه اين ، جايز است كه در حضور برادر شوهر و خويشاوندان شوهر بنشيند

ايي نشستن اما به تنه، تنها نباشد ها آننشستن شك و ترديدي ايجاد نكند و او با يكي از 
 گوش دادن به موسيقي و غيره جايز نيست. براي ها آنجايز نيست. و همچنين نشستن با 

 ) 158-157( ص، فتاوي المرأة -الشيخ ابن باز

 ندكن ميحكم نگهداري مجله هائي كه مد لباسهاي جديد را تبليغ  ]71[

، از آن د براي استفادهكن ميحكم خريد مجله هايي كه مد لباس ها را تبليغ  س:
جهت تهيهء لباس هاي جديد و متنوع براي زنان چيست؟ نگهداري اين مجله ها بعد از 

 استفاده از آن كه مملو از عكس زنهاست چيست؟ 
ترديدي نيست كه خريدن مجله هايي كه چيزي جز عكس هاي حرام در بر  ج:

علَيه وآله  ـهاللَّچون نگهداري عكس حرام است؛ زيرا پيامبر صلَّى ، ندارند جايز نيست

لُ «وسلَّم فرمود:  خُ ـالَ تَدْ ةُ الْ ورَ الَ صُ لْبٌ وَ يْتًا فِيهِ كَ ةُ بَ ئِكَ الَ فرشته ها در خانه اي كه « )1992F1(»مَ

 »ندشو ميداراي عكس يا سگي باشد وارد ن
ضي اهللا علَيه وآله وسلَّم وقتي عكسهايي را در پرده اي كه عائشه ر اللَّـهپيامبرصلَّى 

و ناراحتي در ، بيرون خانه ايستاد و وارد خانه نشد، عنها آويزان كرده بود مشاهده كرد
ه اهللا صلَّىچهره رسول  (علَيه وآله وسلَّم نمايان بود. اللـَّ

1993F

2( 
                                                            

 ).2106)و أطرافه عنده، و مسلم (3226البخاري ( -1
 .ة: هي الوسادقةو النمر). 2107)و اطرافه عنده، و مسلم (2105البخاري ( -2
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و لباسي ، ند بايد مورد مطالعه قرار گيرندكن مياين مجله هايي كه لباس ها را عرضه 
د خريد آن جايز نيست. بعضي از كن ميودن و غيره عورت را ظاهر كه به خاطر تنگ ب

هچون پيامبرصلَّى ، و تشبه با كفار حرام است، اين لباس ها مختص كافران اند علَيه  اللـَّ

 لَّمسو هآلمْ «د: فرماي ميو نْهُ وَ مِ هُ مٍ فَ وْ بَّهَ بِقَ شَ نْ تَ هركسي خود را با قومي شبيه كند از « »مَ

 )1994F1(»ستاه آن
نصيحت من به عموم مسلمين و به خصوص زنها اين است كه از اين لباس ها 

چون استفاده از بعضي از اين لباس ها مشابهت با كفار است و بعضي از ، دوري كنند
ند. روي آوردن زنها به هر مد جديدي اغلب باعث كن مياين لباس ها عورت را نمايان 

فته از دين ماست به عرف و عادت بر گرفته از د تا عرف و عادت ما كه بر گرشو مي
 فرهنگ كفار تبديل شود. 

 ) 24( ص، أسئلة مهمة أجاب عليها فضيلته -الشيخ ابن عثيمين

 ] حكم مجله هايي كه مملو از عكس زنان هستند72[

و ، نشر مجله هايي كه عكس زنهاي بي حجاب را در بر دارد و فتنه انگيز است س:
چيست؟ حكم كار كردن در دفتر ، دان بازيگر و هنر پيشه مي پردازدبه اخبار زنان و مر

 رد؟دا مياين مجله ها و همكاري در توزيع آن چيست؟ خريدن اين مجالت چه حك
مجله هايي كه حاوي عكس زنان است يا به زنا و لواط و شرابخواري دعوت  ج:

مقاله نويسي ، جله هانشر آن جايز نيست. كار كردن در دفاتر و ادارات اين م، ندده مي
چون اين همكاري براي گناه و نشر فساد روي زمين ، براي آن و ترويجش ناجايز است

چنين اموري بمنزله دعوت به فساد و نشر فحشا و زشتي است و اين يعني ترويجِ ، است
 فاسد در جامعه.

                                                            
» فـــيض القـــدير«)، و هـــو حـــديث حســـن بشـــواهده. انظـــر: 4031)، و أبـــو داود  (92، 2/50أحمـــد ( -1

 ).8593( 6/105للمناوي
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﴿ د:فرماي ميخداوند در قرآن                    

                ﴾ :و در نيكوكارى و « ]۲[املائدة

پرهيزگارى با يكديگر همكارى كنيد و در گناه و تعدى دستيار هم نشويد و از خدا پروا 
  »است سختي كيفر  دارايكنيد كه خدا 

نْ « د:فرماي ميعلَيه وآله وسلَّم  اللَّـهبرصلَّى پيام هُ مِ انَ لَ  كَ دً ا إِىلَ هُ عَ نْ دَ ـمَ ثْلُ الْ رِ مِ أَجْ

يْئًا مْ شَ هِ ورِ نْ أُجُ لِكَ مِ صُ ذَ نْقُ هُ الَ يَ بِعَ نْ تَ ورِ مَ نْ ، أُجُ يْهِ مِ لَ انَ عَ ةٍ كَ لَ الَ ا إِىلَ ضَ عَ نْ دَ مَ ـوَ ثْلُ الْ مِ مِ إِثْ

امِ  يْئًاآثَ مْ شَ هِ امِ نْ آثَ لِكَ مِ صُ ذَ نْقُ هُ الَ يَ بِعَ نْ تَ  )1995F1(»مَ

هر كسي به سوي هدايتي فرا بخواند به اندازه پيروانش به او پاداش مي رسد بدون «
و هر كسي به سوي گمراهي فرا بخواند به اندازه گناه ، كم شود ها آنآنكه از پاداش 

 ».كم شود ها آناه پيروانش به او گناه مي رسد بدون آن كه از گن

هصلَّى  پيامبر مْ «د: فرماي ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ هُ عَ مٌ مَ وْ ا: قَ َ مهُ ْ أَرَ لِ النَّارِ ملَ نْ أَهْ انِ مِ نْفَ صِ

نَابِ  أَذْ يَاطٌ كَ ـسِ اتٌ الْ يَ ارِ يَاتٌ عَ اسِ اءٌ كَ نِسَ ؛ وَ َا النَّاسَ بُونَ هبِ ِ رِ يَرضْ تٌ ، بَقَ ائِالَ تٌ مَ ِيالَ ، ممُ

ةِ  نِمَ أَسْ نَّ كَ هُ وسُ ءُ ـرُ تِ الْ ـبُخْ ةِ الْ ئِلَ لْنَ ، امَ خُ دْ ـالَ يَ االْ حيَهَ نَ رِ ِدْ الَ جيَ نَّةَ وَ نْ ، جَ دُ مِ يُوجَ ا لَ حيَهَ إِنَّ رِ وَ

ا ذَ كَ ا وَ ذَ ةِ كَ ريَ سِ   )1996F2(»مَ

را نديده ام: گروهي كه  ها آنمن در زمان خود) ( دو گروه از اهل دوزخ هستند كه«
كنايه از ستمگران و ( دم گاو در دست دارند و با آن مردم را مي زنندشالق هايي چون 

ديگران را به فتنه متمايل ، و زنهايي كه لباس پوشيده اند اما عريان هستند، ظالمان)
موهايشان چون كوهان شتر ، ندده ميميل و رغبت نشان  ها آنند و خودشان به كن مي

در حالي ، وي آن به مشامشان نخواهد رسيدند و بشو مياين زنها به بهشت وارد ن، است
 »كه بوي بهشت از فاصله هاي بسيار دور به مشام مي رسد

                                                            
 ).2674مسلم ( -1

 ). و البخت: اإلبل الخراسانية، و هي جمال طوال األعناق.2128مسلم  ( -2
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يم كه مسلمين را به نما ميآيات و احاديث در اين مورد زيادند. از خداوند مسئلت  
و دست اندركاران مطبوعاتي و رسانه اي را ، ست توفيق دهدها آنآنچه صالح و نجات 

را از شّر نفس و  ها آنو ، مسير سالمت و نجات جامعه قدم بردارندتوفيق دهد تا در 
 شيطان نجات دهد.

 ) 1032( العدد، مجلة الدعوة -الشيخ ابن باز

 كه در حديث آمده است  »عارِيات كَاسيات« ] توضيح جمله73[

همعني گفته پيامبرصلَّى  س: اتٌ كَ «علَيه وآله وسلَّم كه فرمودند:  اللـَّ يَ ارِ يَاتٌ عَ  »اسِ

 چيست؟ 
بدن ، اما لباسي كه بر تن دارند، يعني اين زنها لباس دارند» كاسيات عاريات« ج:

 را نمي پوشاند. ها آن
، يند: مانند اين كه پوشش زن نازك و شفاف باشد و بدن نمايان باشدگو ميعلما 

زن ضخيم است؛ اما چنين زني لباس دارد اما در واقع عريان است. و يا اين كه لباس 
مانند اين كه لباسش تنگ و ، چنين زني نيز لباس پوشيده اما عريان است، كوتاه باشد

اين زن هم لباس دارد اما ، چسبيده باشد و چنان باشد كه گويا لباس نپوشيده است
 عريان است.

 زنهايي هستند كه» كاسيات«منظور از ، مفهوم معنوي مراد باشد، اما اگر از اين حديث
، ندكن ميفسق و بي حيايي را پنهان » عاريات«و منظور از ، ندكن مياظهار عفت و حيا 

 اينها از يك جهت پوشيده و از يك جهت عريان اند. 
 ) 3/219( مجموع دروس فتاوي الحرم المكي -الشيخ ابن عثيمين

 ] حكم تماشاي زنان در رسانه ها 74[

در تلويزيون و يا سينما يا عكس هايشان نگاه مردان به زنان بازيگر يا خواننده  س:
 چيست؟ 
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 د:فرماي ميخداوند در سوره نور ، دشو ميچون سبب فتنه ، نگاه كردن حرام است ج:

﴿                             

        ﴾ :به مردان با ايمان بگو ديده فرو نهند و پاكدامنى ورزند « ]۳۰[النور

 »كنند آگاه است تر است زيرا خدا به آنچه مى كه اين براى آنان پاكيزه
يي كه در مجالت باشند و يا در تلويزيون و ها آند. چه شو مياين آيه شامل همه زنها 

 غيره.
 ) 923( ددالع، مجلة الدعوة -الشيخ ابن باز

 ] حكم پوشيدن لباس هاي چاكدار از قسمت پائين75[

ارند به گونه اي كه گذ ميبعضي از زنها قسمتي از لباس خود را از پائين باز  س:
د؟ و اگر زن جورابي بپوشد كه ساق پايش نمايان نشود و فقط شو ميساق پايشان پيدا

 حكم آن چيست؟ ، شكل و حجم آن نمايان شود
زن وقتي به بازار مي رود اين لباس را نپوشد؛ چون ساق پايش چه  به نظر من ج:

بپوشد حجم  جوراب داشته باشد چه نداشته باشد نمايان است؛ زيرا اگر جوراب هم
لباس زن هر ، دشو ميد و اگر جوراب نپوشد خود ساق نمايان شو ميمشخص ، ساق

 مقدار كه بدن او را بيشتر بپوشاند بهتر است. 
   )73، 2/72(، )5( كتاب الدعوة -ثيمينالشيخ ابن ع

 ] حكم پوشيدن لباس تنگ و سفيد براي زن76[

، آيا جايز است كه زن لباس تنگ بپوشد؟ آيا پوشيدن لباس سفيد براي زنان س:
 جايز است؟ 

جايز نيست كه زن نزد مردان بيگانه با لباس تنگ ظاهر شود يا با چنين لباسي كه  ج:
د به بازار برود؛ زيرا چنين لباسي زن را در معرض عرياني كن يمحدود بدن او را مجسم 

در كشوري ، د. اگر لباس سفيدشو ميد و سبب شرّ خطرناكي ده ميو انواع فتنه ها قرار 
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چون ، پوشيدن آن براي زنها جايز نيست، دباش مي ها آنمخصوص مردان است و شعار 
علَيه وآله وسلَّم زناني كه خود را با  ـهاللَّاين كارش مشابهت با مردان است. پيامبرصلَّى 

(يند لعنت كرده استنما ميمردان شبيه 
1997F

1(. 
  )165( ص، فتاوي المرأة -اللجنة الدائمة 

 ندكن مي] پوشيدن لباس هاي تنگ و كوتاه براي زناني كه در بيمارستان كار 77[

ستان لباس هاي تنگي بعضي از خانم هاي پزشك يا پرستار يا نظافتچي در بيمار س:
حكم شريعت در اين مورد ، ساعد و ساق پايشان برهنه است، مي پوشند كه سينه

 چيست؟ 
خانم هاي پزشك و پرستاران و كارمندان بايد تقواي الهي را پيشه كنند و لباسي  ج:

بلكه لباسي متوسط بپوشند كه نه زياد ، بپوشند كه حجم اعضاي بدن آنان را نمايان نكند
بايد پوشش شرعي را كامل كند و ، ندكن ميباشد و نه خيلي تنگ. لباسي كه بر تن گشاد 

 ﴿ د:فرماي ميمانع اسباب فتنه باشد؛ چون خداوند متعال      

                  ﴾ :چون و« ]۵۳[األحزاب 

 دلهاى و دلهايتان براى اين. بطلبيد پرده سوى آن از را آن، خواهيد متاعى پيامبر زنان از
 .»است تر پاكيزه آنان

﴿ د:فرماي ميو                   ﴾ :و« ]۳۱[النور 

 »انشانپدر يا شوهرشان بر مگر نسازند؛ آشكار را خود زينت

ـ«د: فرماي ميعلَيه وآله وسلَّم  اللَّـهپيامبرصلَّى  ةٌ الْ رَ وْ أَةُ عَ رْ تمام بدن زن عورت « )1998F2(»مَ

 » است

                                                            
 )5885بخاري  ( -1
) و ابـن  1686،1685( يمـة ، و ابـن خـز  »حسن غريب«)، و قال: 1173(  جزء من حديث أخرجه: الترمذي -2

 ) و آخرون.5599،5598حبان  (



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   2470 
  

نَابِ «د: فرماي ميو  أَذْ يَاطٌ كَ مْ سِ هُ عَ مٌ مَ وْ ا: قَ َ مهُ ْ أَرَ لِ النَّارِ ملَ نْ أَهْ انِ مِ نْفَ َا الْـصِ بُونَ هبِ ِ رِ يَرضْ بَقَ

؛ وَ  اتٌ النَّاسَ يَ ارِ يَاتٌ عَ اسِ اءٌ كَ تٌ ، نِسَ ائِالَ تٌ مَ ِيالَ ةِ ، ممُ نِمَ أَسْ نَّ كَ هُ وسُ ءُ ـرُ تِ الْ ـبُخْ ةِ الْ ئِلَ الَ ، امَ

لْنَ  خُ دْ ـيَ االْ حيَهَ نَ رِ ِدْ الَ جيَ نَّةَ وَ ا، جَ ذَ كَ ا وَ ذَ ةِ كَ ريَ سِ نْ مَ دُ مِ يُوجَ ا لَ حيَهَ إِنَّ رِ  )1999F1(»وَ

را نديده ام: گروهي كه  ها آنمان خود) من در ز( دو گروه از اهل دوزخ هستند كه«
كنايه از ستمگران و ( شالق هايي چون دم گاو در دست دارند و با آن مردم را مي زنند

ديگران را در فتنه مي اندازند ، و زنهايي كه لباس پوشيده اند اما عريان هستند، ظالمان)
موي سرشان ، ندده ميند و به ديگران ميل و رغبت نشان كن ميو به سوي خود جذب 
ند و بوي آن به مشامشان شو مياين زنها به بهشت وارد ن، چون كوهان شتر است

 »در حالي كه بوي بهشت از فاصله هاي بسيار دور به مشام مي رسد، نخواهد رسيد
اين حديث وعيد بزرگي است براي تمام زناني كه لباس كوتاه و يا تنگ و يا نازك و 

 چسبان مي پوشند.
كساني هستند كه اختيار رعيت و مسئوليت مردم ، ي كه شالق به دست دارنداما مردان

به ناحق مردم را مي زنند؛ از قبيل پليس و سربازاني كه  ها آنسپرده مي وشود و  ها آنبه 
 اينها نبايد مردم را بزنند؛ مگر به حق. ، مردم را بدون هيچ حق و حيايي مي زنند

كساني هستند كه لباسي مي پوشند كه بدن ، خت انداما زنهايي كه لباس دارند اما ل
پس اينها ظاهراً لباس ، چون يا كوتاه است يا نازك، را بصورت كامل نمي پوشاند ها آن

مانند اينكه سر و سينه و يا ساق و ديگر اعضا را ، دارند اما در حقيقت لخت هستند
 همه اينها نوعي از برهنگي هستند.، برهنه بگذارند
ر اين مورد از خدا ترسيد و از اين عمل بد پرهيز كرد. زن بايد خود را پس بايد د

بپوشاند و از اسباب فتنه دور باشد. زن بايد لباسي بپوشد كه براي زنهاي ديگر الگو 
بويژه خانم هاي پزشك ، باشد. تمام پزشكان و پرستاران بايد تقواي الهي را رعايت كنند

 از اسباب فتنه دور باشند.حجاب را رعايت كنند تا ، و پرستار
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 و اهللا الهادي الي سواء السبيل.
 )21، 18( ص -فتاوي عاجلة لمنسوبي الصحة -الشيخ ابن باز

 شلوار تنگ) براي زنها ( ] حكم پوشيدن پاتلون78[

 پوشيدن پاتلون كه اخيراً در ميان زنان رواج يافته است چيست؟  :1س

و سلم عيل نبينا حممد و عيل آله و صحبه و من و صيل اهللا ، احلمد هللا رب العاملني -1ج

 تبعهم باحسان ايل يوم الدين.

م كه مواظب خانواده و كن ميقبل از پاسخ به اين سؤال مردان مؤمن را نصيحت 
دختران و پسران و همسران و خواهرانشان باشند. در اين مورد احساس مسئوليت نمايند 

 اللَّـهصلَّى خود سر باشند. همان زناني كه پيامبر و تقواي الهي را پيشه كنند و نگذارند كه

 هآلو هلَيع لَّمسبَ لِلُبِّ « د:فرماي مي ها آندر مورد و هَ دِينٍ أَذْ لٍ وَ قْ اتِ عَ نْ نَاقِصَ أَيْتُ مِ ا رَ مَ

لِ  جُ ـالرَّ نَّ الْ اكُ دَ نْ إِحْ مِ مِ ازِ ن مردا، هيچ ناقص و ديني نمي تواند مانند شما زنان« )2000F1(»حَ

 »عاقل را فريب دهد...
 آيند مياهم كه دنبال مد هاي لباس كه از اينجا و از آن جا خو مياز تمام مسلمانان 

نروند؛ زيرا بسياري از اين مدها با لباس اسالمي كه زن را كامالً مي پوشاند تناسب 
، استكه پاتلون از اين قبيل لباس ه، مانند لباس هاي كوتاه و بسيار تنگ و نازك، ندارند

و زني كه آن ، دكن ميحجم پاي زن و شكم و پستان و غيره را مشخص ، اين نوع لباس

ْ «د كه در اين حديث آمده: شو ميرا مي پوشد مشمول وعيدي  لِ النَّارِ ملَ نْ أَهْ انِ مِ نْفَ صِ

نَابِ  أَذْ يَاطٌ كَ مْ سِ هُ عَ مٌ مَ وْ ا: قَ َ مهُ ـأَرَ نِ الْ ؛ وَ ا النَّاسَ َ بُونَ هبِ ِ رِ يَرضْ اتٌ بَقَ يَ ارِ يَاتٌ عَ اسِ اءٌ كَ تٌ ، سَ ِيالَ ممُ

تٌ  ائِالَ ةِ ، مَ نِمَ أَسْ نَّ كَ هُ وسُ ءُ ـرُ تِ الْ ـبُخْ ةِ الْ ئِلَ لْنَ ، امَ خُ دْ ـالَ يَ االْ حيَهَ نَ رِ ِدْ الَ جيَ نَّةَ وَ ا ، جَ حيَهَ إِنَّ رِ وَ

ا ذَ كَ ا وَ ذَ ةِ كَ ريَ سِ نْ مَ دُ مِ يُوجَ  )2001F2(»لَ
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را نديده ام: گروهي كه  ها آنان خود) من در زم( دو گروه از اهل دوزخ هستند كه«

كنايه از ستمگران و ( شالق هايي چون دم گاو در دست دارند و با آن مردم را مي زنند
ديگران را در فتنه مي اندازند ، و زنهايي كه لباس پوشيده اند اما عريان هستند، ظالمان)

موي سرشان ، دنده ميند و به ديگران ميل و رغبت نشان كن ميو به سوي خود جذب 
ند و بوي آن به مشامشان شو مياين زنها به بهشت وارد ن، چون كوهان شتر است

 »در حالي كه بوي بهشت از فاصله هاي بسيار دور به مشام مي رسد، نخواهد رسيد
پس نصيحت من به زنان و مردان مؤمن اين است كه از خدا بترسند و لباسي بپوشند 

و بدن زن را كامالً بپوشاند. به اين خانواده ها توصيه  كه مطابق با موازين شرعي باشد
 م كه پول خود را براي خريدن چنين لباسهايي به هدر ندهند.كن مي

استاد بزرگوار: دليل زنها براي پوشيدن پاتلون اين است كه گشاد است و پا را  -2س
 كامالً مي پوشاند؟!

ا را از پاي ديگر جدا نشان چون پاتلون اين پ، حتي اگر اين لباس گشاد باشد -2ج
و بيم آن مي رود كه زنها با پوشيدن اين لباس مشابه مردان ، د و اين پوشش نيستده مي

 شوند؛ زيرا پاتلون از لباس هاي مردان است. 
 هـ18/8/1415 – 1/1476الدعوة ش -الشيخ ابن عثيمين

 .. آيا جايز است؟ .] پوشيدن لباس كوتاه در حضور فرزندان79[

 لباس كوتاه مي پوشم... حكم چيست؟  ها آنار فرزند دارم و در حضور چه س:

براي زن جايز نيست كه در حضور فرزندان و محارم خود لباس كوتاه بپوشد. زن  ج:
بايد در حضور محارم خويش چيزي از يدنش را نمايان نكند جز آنچه كه معموالً برهنه 

زن مي تواند فقط در حضور شوهر  مانند: دست و صورت كه سبب فتنه نيست.، دشو مي
 لباس كوتاه بپوشد.

  2/170المنتقي -الشيخ الفوزان

 ] حكم پوشيدن لباس كوتاه براي دختران خرد سال 80[
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بعضي از زنها دختران كوچك خود را لباس هاي كوتاه مي پوشانند كه ساق پا  س:
كي اين لباس را مي يند: ما در كودگو مينمايان است... اگر اين زنها را نصيحت كنيم 

 نظر شما چيست؟ ، پوشيديم و وقتي بزرگ شديم ضرري به دنبال نداشته است
چون ، براي دختر خردسالش چنين لباسي را انتخاب كند انسانبه نظر من نبايد  ج:

د و پوشيدن چنين لباسي براي او امري شو مياگر به اين لباس عادت كند به آن وابسته 
وقتي كه بزرگ ، ا اگر از كودكي به متانت و وقار عادت كندد. امشو ميعادي و سهل 

شود همچنان متين و با وقار مي ماند. نصيحت من به خواهران مسلمان اين است كه 
لباس خارجي ها را كه دشمن دين هستند ترك كنند و دخترانشان را به لباس هايي كه 

 ار آورند؛ زيرا حيا از ايمان است.را با حيا ب ها آنو ، كامالً بدن را مي پوشاند عادت دهند
 جمع آوري محمد المسند-)177( فتاوي المرأةص -شيخ ابن عثيمين

 ] پوشيدن لباس هايي كه داراي نقش صليب است81[

خواه اين لباس ها ، دشو ميبه كثرت روي لباس هاي زنان نقش صليب ديده  س:
د كه بسياري از زنان از شو ميپارچه باشند و يا لباس هاي دوخته و آماده باشند. مشاهده 

 پوشيدن اين لباسها پروايي ندارند... حكم پوشيدن چنين لباس هايي چيست؟
ئيد پوشيدن آن جايز است؛ گو ميبا اين كه به جناب عالي نسبت داده شده است كه  

اما به هنگام خواندن نماز بايد آن را در بياورند...آيا اين صحيح است؟ همچنين اگر 
و ، آن را بخرد، آن كه بداند كه اين لباس ها داراي نقش صليب استكسي بدون 

 فروشنده از پس گرفتن آن امتناع ورزد چه كار كند؟ لطفاً توضيح دهيد. 
ئيم پوشيدن چنين لباسي جايز است گو ميآنچه كه به ما نسبت داده اند كه  ج:

ر نماز و نه در صحت ندارد؛ ما به پوشيدن لباس هايي كه نقش صليب را دارند نه د
اگر ممكن است نشان ، اما اگر كسي چنين لباسي خريده، يمده ميبيرون از نماز فتوا ن

 صليب را پاك كند و گر نه آن را نپوشد.
    ).45( فتواي معاصرة ص -شيخ ابن عثيمين
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 ] حكم تشبه مرد با زن در لباس82[

هپيامبر خدا صلَّى «از حديثي مطلع شدم كه:  س: لَيه وآله وسلَّم هر مردي را كه ع اللـَّ
آيا اين حديث بر زني » لعنت كرده است، لباس زن و هر زني را كه لباس مرد مي پوشد

كه پاتلون و بليز و ديگر لباس هاي معروف مردان را كه هم اينك در بسياري از 
را فقط د؟ آيا اگر زني اين لباس شو ميشامل ، كشورهاي اسالمي مرسوم اند مي پوشد

آيا باز هم مفهوم حديث بر او صدق ، در حضور شوهر و پسران و برادرانش بپوشد
علَيه وآله وسلَّم به طور مطلق گفته و مشخص نكرده كه  اللَّـهد؛ چون پيامبر صلَّى كن مي

 در حضور كسي باشد؟ 
ششي چنين پو، پوشيدن لباس هايي كه مردان مي پوشند براي زن جايز نيست ج:

چنين كسي لعنت شده ، در حديث، مذموم است؛ زيرا در آن با مردان مشابهت شده است
حتي اگر اين لباس را در حضور زنان يا فقط نزد محارم بپوشد؛ چون سبب ، است

د تا به آن عادت كند و مورد پسندش واقع شود و او را تا آنجا پيش ببرد كه آن را شو مي
پس اين وعيد ، از روي فخر فروشي و مباهات بپوشد نزد مردان بيگانه و در جلسات

 ردد.گ ميآنگاه شامل او 
حق دارد به تمام ، اما اگر آن را فقط نزد شوهرش بپوشد اشكالي ندارد؛ چون شوهر

 بدن زن نگاه كند. واهللا اعلم.
  ).90( اللؤلوء المكين -شيخ ابن جبرين

 ] حكم دور كردن مو از بدن زن 83[

آفرينش و خلقت او را تغيير  انسانكه خداوند متعال راضي نيست كه نيم دا ميما  س:
 د كه خلقت و آفرينش الهي را تغيير دهد. كن ميامر  انساندهد. شيطان به 

هاز پيامبر صلَّى  نَ «علَيه وآله وسلَّم روايت است كه فرمود:  اللـَّ عَ ـلَ ةَ الْ لَ اصِ وَ

ـوَ  صَ الْ النَّامِ ةَ وَ لَ صِ تَوْ سْ ـةَ وَ مُ ةَ وَ الْ صَ تَنَمِّ ـمُ ةَ وَ الْ مَ اشِ ـوَ ةَ الْ مَ شِ تَوْ سْ لعنت خدا بر زني باد « )2002F1(»مُ
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اهد موهاي او را پيوند خو ميكه مو پيوند مي زند و لعنت خدا بر زني باد كه از ديگران 
د و لعنت خدا بر زني باد كه خالكوبي كن ميبزنند و لعنت خدا بر زني باد كه ابرو را 

ـ« آخر حديث آمده: در» دكن مي لْقَ الْ اتِ خَ َ ريِّ غَ همان كساني كه آفرينش الهي را « »اللَّـهِ مُ

 »ندده ميتغيير 
و ، پسنديده هستند و به آن تشويق شده است، نم كه بعضي از انواع تغييردا مياين را 

تراشيدن ، گرفتن موي سبيل، آن اموري است كه فطري هستند از آن جمله: ختنه كردن
كوتاه كردن ناخن. به ما اجازه داده شده كه در ، و گرفتن موي زير بغل، نافموي زير 

گرفتن موي زايد بدن تا چهل روز تأخير كنيم و بيش از چهل روز اجازه نداريم. در 
مواردي شريعت اسالم تغيير و يا گرفتن بعضي از چيزها را اجازه نداده است؛ زيرا 

مانند مواردي كه در باال ذكر ، لعنت شده است كارهاي خوبي نيستند و انجام دهنده آن
و در مورد آن امر و يا نهي نيامده ( شد. اما چيزهايي باقي مي ماند كه مشتبه هستند

آيا دور كردن آن تغيير آفرينش ، است) مانند: دور كردن موهاي زايد ساعد و ساق پا
است كه حرمت  مشتبهي خدا ست و يا خير؟ و در نتيجه نبايد آن را دور كرد يا از امور

و يا اباحت آن روشن نيست؟ و در نتيجه نبايد دور شود تا ديانت و اعتقاد ما خدشه دار 
هنشود؟ يا از اموري است كه پيامبر صلَّى  علَيه وآله وسلَّم در مورد آن سكوت كرده  اللـَّ

كه بنده از آن اطالع  و ما اجازه داريم كه آن را دور كنيم؟ يا در مورد آن دليلي باشد
يند مي توان با گو ميندارم و در آن به نهي يا اباحت تصريح شده است؟ شنيده ام كه 

اما ، اين موها را دور كرد تا اينگونه دست به تغيير نزده باشيم، كوتاه كردن يا تراشيدن
 اهم قضيه را با دليل بدانم؟ خو مي

هست؛ چون اگر كسي بخواهد با در بر گيرنده ي جواب ، در حقيقت خود سؤال ج:
 احتماالت بيشتري به اين سؤال پاسخ دهد كه خود سؤال كننده ذكر كرده نمي تواند.

كه ، و بعضي از انواع، موي زايد، به بعضي از انواع تغيير امر شده مانند گرفتن ناخن 
و  از يكديگر و خالكوبي ها آنمانند: گرفتن ابرو و جدا كردن دند، شريعت نهي نموده

مانند دور كردن موهاي ساق پا و ساعد و كف دست ، در مورد بعضي از انواع، امثال آن
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احتماالتي كه در سؤال ذكر شده وجود دارد. ، كه در اين مورد اخير، سكوت شده است
بنابراين بايد آن را ، دباش ميحرام است؛ چون از اوامر شيطان ، بايد دانست كه اصلِ تغيير

 وري گزيد.ترك داد و از آن د
گرفتن ، ئيم: شريعت در اين مورد سكوت كرده است؛ زيرا وقتي كه شريعتگو مييا  

چيزهايي را ممنوع كرده و به دور كردن چيزهائي دستور داده و در مورد بعضي سكوت 
چون اگر ، ..اشكالي ندارد.د كه دور كردن موهاي ساق وكن مياين داللت ، كرده است

هى ممنوع مي بود پيامبر صلَّ علَيه وآله وسلَّم به آن اشاره مي كرد. وقتي كه چيزي  اللـَّ
 بدين معناست كه غير از آن جايز نيست.، دشو ميممنوع 

مگر اينكه بدن زن ، اما ترديدي نيست كه احتياط در آن است كه اين كار انجام نشود 
پر مو) باشد يا ( مرد مانند: اينكه دستهايش مانند دست، را زشت و نازيبا جلوه دهد

نپسندد. در اين صورت ترديدي ، كه شوهر، پر مو) باشد( پاهايش مانند پاهاي مرد
از بين ، مي توان آن را كوتاه كند يا با پماد مو بر، نيست كه دور كردن آن جايز است

 ببرد بدون آن كه اشكالي داشته باشد. واهللا اعلم.
   )48 ،47ص ( نور علي الدرب -شيخ ابن عثيمين

 ] حكم دور كردن موي صورت زن84[

 حكم دور كردن موهاي صورت زن چيست؟  س:

چون در ، در اين مورد تفصيل است: اگر موي عادي باشد گرفتن آن جايز نيست ج:

نَ رسول « حديث آمده: عَ ىلَّ لَ ةَ وَ  اللَّـهُ  اهللا صَ صَ لَّمَ النَّامِ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ ـعَ ةَ الْ صَ تَنَمِّ (..».مُ
2003F

پيامبر « )1

 »يرند لعنت كرده است...گ ميخدا زنهايي را كه موي صورت و ابرو را 
، اما اگر موي زياد و اضافه بود به گونه اي كه چهرهء زن را نا زيبا و زشت جلوه دهد

در چنين صورتي گرفتن موهاي صورت ، مانند: روئيدن چيزي شبيه سبيل و ريش
 اشكالي ندارد. 
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     171، 170ص37ش -ثمجلة البحو -شيخ ابن باز

 ] حكم باز كردن موها به صورت منحني و كج85[

، بعضي از زنها در اين روزها موهاي سر خود را به شيوهء جديدي شانه مي زنند س:
فت اين كار گ مييكي ، ندكن ميو از نصف سر به صورت كج و منحني موهايشان را باز 

 است؟ حرام است چون از كارهاي جاهليت است... آيا درست
، ندكن ميشيوه زنهاي مسلمان اين است كه موهايشان را از وسط فرق سر باز  ج:

چنان كه ، موها را به دو قسمت تقسيم كرده و شانه مي زنند و به صورت گيسو مي بافند
هام عطيه رضي اهللا عنها در مورد غسل دختر پيامبر صلَّى   يد:گو ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ

ونٍ وَ فَ « رُ ةَ قُ ثَ ا ثَالَ هَ رَ عَ نَا شَ رْ فَ االْـضَ هَ لْفَ ا خَ يْنَاهَ ما موهايش را به سه گيسو تقسيم كرده « )2004F1(»قَ

هيد: پيامبر صلَّى گو ميعائشه رضي اهللا عنها » و به پشت سرش انداختيم علَيه وآله  اللـَّ
مانند يهوديان؛ زيرا ، ردو موهايش را بر پيشاني رها مي ك، وسلَّم سرش را شانه مي زد

هپيامبر صلَّى  علَيه وآله وسلَّم در آنچه كه به او دستوري از سوي خدا داده نشده بود  اللـَّ
يد: سپس بعد از آن پيامبر صلَّى گو ميدوست داشت مانند يهوديان رفتار كند. عائشه 

ه موهايش را از وسط به دو قسمت تقسيم يعني: ، علَيه وآله وسلَّم فرق باز كرد اللـَّ
  )2005F2(.نمود مي

جايز نيست و مشابهت با زنان كافر است ، به نظر من باز كردن موها به صورت كج
از اين رو به ، ندكن مييا از كارهاي جاهليت اين زمان است كه از زنان غربي تقليد 

، ه با آمدن آنك آيد ميچون در هر زماني مد جديدي ، ندده ميكثرت مدل را تغيير 
بهتر ، ند. بنابراين از ديدگاه من اين تقليد كور كورانه استكن ميمدهاي گذشته را ترك 

 آن است كه از نحوه شانه زدن و باز كردن موي زنهاي مسلمان پيروي شود. و اهللا اعلم. 
 گفتار و امالي شيخ ابن جبرين كه بر آن امضا كرده است.

                                                            
 )939) مسلم  (1263،1262،1260،1259،1254بخاري  ( -1
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 ] حكم رنگ مو براي زنان86[

 حكم تغيير دادن موها با رنگ قرمز يا زرد و غيره چيست؟ س:

ند مد جديدي ده مياين كه زنها رنگ موهاي خود را با رنگهاي متنوع تغيير  ج:
فرا گرفته اند.  آيند ميكه آن را از زنهاي غربي كه به كشورهاي اسالمي سر لخت ، است

، مان با چند نوع رنگموهايشان را با انواع رنگهاي مختلف و گاهي همز، اين زنها
خودنمائي و فريفتن جوانان است. با اينكه كار ، جلب توجه ها آنهدف ، ندكن ميآرايش 

تقليد كرده اند و ممكن است شوهرانشان  ها آنزشتي است بعضي از زنان كشور ما از 
آنان را به اين كار ملزم كرده باشند؛ چون زن را با چنين قيافه اي بهتر مي پسندند. 

بايد دانست كه اين نوع آرايشها ، از مردان دوست دارند كه زنانشان اينگونه باشند بعضي
 د. كن ميو رنگ آميزيها زن را زشت و بد قيافه 

التمثيل والتلوين) نهي شده ( در حديث از تغيير مو به رنگها و شكلهاي مختلف
، شده است و همچنين از وصل مو و از رنگ كردن موهاي سفيد با رنگ سياه منع، است

 فقط اجازه داده شده كه موي سفيد با رنگ سرخ يعني با حنا تغيير داده شود. 
     30، 25اللنخبة من الفتاوي النسائية ص -شيخ ابن جبرين

 ] حكم استفاده از پودر مخصوص مو؛ و قاعده اش در تحليل و تحريم 87[

، دشو ميت فروخته در بازارها معجوني از حنا كه از مواد طبيعي درست شده اس س:
د و اثر آن تا شو ميد كه در سه مرحله استفاده شو مياين معجون به سه كيسه تقسيم 

از ويژگي هاي اين معجون اين است كه مو را نرم و برّاق نموده ، شش ماه باقي مي ماند
مطالبي است كه روي بسته هاي  براساسد اين خصوصيت ها كن ميو به رشد آن كمك 

ند. اما اين معجون مو را سياه كن ميبعضي از افراد از آن استفاده ، استآن نوشته شده 
رد و همچنان سفيد باقي مي ماند. از اين رو دا ميد و موي سفيد از آن رنگ بر نكن مي

رنگ شود و موهايم سياه مايل به سرخ ، من موهايم را حناي سرخ مي زنم تا موي سفيد
فيد با رنگ سياه جايز نيست و مشابهت با نم كه رنگ كردن موي سدا ميشوند؛ چون 
 كفار است. 
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 آيا استفاده از اين معجون جايز است يا آن را ترك كنم؟  س:

و شما ، استفاده از اين معجون اشكال ندارد؛ چون ظاهراً در آن ممنوعيتي نيست ج:
اصل حالل بودن است مگر آن كه دليل منعي وجود ، بايد بدانيد كه در غير از عبادات

هرگاه شما در مورد چيزي ترديد داشتيد كه حالل است يا حرام؟ جايز ، داشته باشد
اصل ممنوعيت است؛ و شما نبايد به انجام آن ، است يا ناجايز؟ ؟ اگر از عبادات بود

و اگر از عبادات نبود مي توانيد ، اقدام كنيد مگر آن كه برايتان روشن شود كه جايز است

 ﴿ د:فرماي ميخداوند متعال ، اصل در آن حالل بودن استآن را انجام دهيد؛ زيرا   

                              

          ﴾ :يامبر] بگو زيورهايى را كه خدا براى [اى پ« ]۳۲[األعراف

بندگانش پديد آورده و [نيز ] روزيهاى پاكيزه را چه كسى حرام گردانيده بگو اين 
اند و روز قيامت [نيز] خاص  [نعمتها] در زندگى دنيا براى كسانى است كه ايمان آورده

  »باشد آنان مى
 )74، 2/73(، )5( كتاب الدعوة -الشيخ ابن عثيمين

 رمت استفاده از كاله گيس] ح88[

آيا جايز است كه زن كاله گيس بگذارد و اينگونه خود را براي شوهرش  س:
 د يا نه؟ شو ميبيارايد؟ آيا با اين كار مشمول نهي از پيوند مو 

و اگر دقيقاً مانند ، استفاده از كاله گيس حرام است و مشمول پيوند مو است ج:
د كه با پيوند مو ده ميبلندتر از حالت واقعيِ آن نشان پيوند مو نباشد باز هم موي زن را 

ىلَّ «مشابهت دارد؛  نَ النبي صَ عَ ـهُ لَ لَة اللَّ صِ تَوْ لَةَ و املُسْ اصِ لَّمَ الوَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ رسول خدا « )2006F1(»عَ

 »د لعنت كرده است.كن ميزني را كه مو پيوند مي زند ويا طلب پيوند مو 

                                                            
 )2122)، و مسلم (5941البخاري ( -1
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استفاده از كاله گيس براي  -يعني كچل باشد–اشته باشد اما اگر زني اصالً مو ند 

النَّبِيُّ  أذن«كردن عيب جايز است؛ از اين رو  برطرفپوشاندن اين عيب جايز است؛ زيرا 

ىلَّ  بٍ  اللَّـهُ صَ هَ نْ ذَ ا مِ ذَ أَنْفً تَّخِ ت أنفه فی إحدی الغزوات أَنْ يَ لَّمَ ملَِن قُطِعَ سَ يْهِ وَ لَ پيامبر « »عَ

هالصلَّى  به فردي كه بيني اش در يكي از جنگها قطع شده بود اجازه  علَيه وآله وسلَّم لـَّ
(».داد كه بيني اي از طال بگيرد

2007F

1( 
و موضوع جراحي زيبائي و كوچك كردن بيني و ، مسئله از اين هم گسترده تر است

و ، عيب نيست بمنزله دور كردن، غيره در آن داخل است. بايد گفت: كه زيبايي و تجمل
اما اگر ، نمودن عيب باشد اشكالي ندارد برطرفاگر در مواردي چنين جرّاحيهائي براي 

، ندشو ميبراي ازاله عيب نباشد مانند خالكوبي و گرفتن ابرو كه فقط براي زيبائي انجام 
استفاده از كاله گيس حتي اگر با رضايت شوهر باشد باز هم حرام است؛ ، ممنوع است

 د.كن ميحرام خدا را حالل ن، ه و رضايت كسيچون اجاز
  ).183( ص، فتاوي المرأة -شيخ ابن عثيمين

 ] نبايدهاي آرايشگاههاي مو89[

اخيراً بعضي از دختران جوان به آرايشگاههائي مي روند كه موها را به مدل هاي  س:
هاي  مدل تايلندي است كه در مجله، ند يكي از اين مدل هاي جديدآور ميمختلفي در 

اين مد نزد دختران جوان طرفداران زيادي دارد. يكي ديگر از ، دشو ميتبليغ ، لباس
بدون ترديد چنين كارهائي ، فر دادن مو به مدل آمريكائي است، مدهاي پر طرفدار

 مشابهت با زنان كافر است. 
 اين كار، رنددا ميابروها را بر ، در اين آرايشگاهها با استفاده از موادي مخصوص

د. با توجه به اين كه چنين شو مييرد و پول هاي زيادي خرج آن گ ميساعت ها وقت 
، كارهائي در ميان دختران جوان طرفداران زيادي دارد حكم آن را مفصالً توضيح دهيد

شايد خداوند به سبب فتواي شما فرزندان جوان ما را كه فريب خورده اند و به دنبال 

                                                            
 ). 5164،5165، و النسائي (»حسن غريب«) و قال : 1770)،و الترمذي (4232أبو داود  ( -1
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يش را فراموش كرده اند و از طرفي اميد خو مياسال مدهاي غربي رفته اند و هويت
 ورود به بهشت و نجات از دوزخ را هم دارند. 

و أصيل و أسلم عيل نبينا حممد و عيل آله و اصحابه امجعني... ، احلمد هللا رب العاملني ج:

 اما بعد: 

در  هر مسلماني بايد بداند كه دشمنان اسالم از هر سو و، قبل از پاسخ به اين سؤال
، بر هيچ يك از ما پوشيده نيست كه كفار. ندكن ميهر وقت عليه اسالم و مسلمين توطئه 

بسياري از كشورهاي اسالمي را با زورِ اسلحه تحت استعمار خود در آورده اند؛ آنگاه 
خواستند از راه تهاجم  ها آنكه خداوند دشمنان اسالم را از سرزمين ما بيرون كرد 

خداوند در قرآن و پيامبر در سنت از مشابهت . و مسلمين بيايند فرهنگي به جنگ اسالم
 . مسلمانان با كفار بر حذر داشته است

﴿ :دفرماي ميخداوند متعال                      

          ﴾ :و از پى هوسهاى گروهى كه پيش از اين « ]٧٧[املائدة

از راه راست منحرف شدند ] خود[را گمراه كردند و ] از مردم[گمراه گشتند و بسيارى 
  »نرويد

﴿ :دفرماي ميو                         

               ﴾ :ايد  اى كسانى كه ايمان آورده« ]١[املمتحنه

اظهار دوستى  ها آنكه با ] به طورى[دشمن من و دشمن خودتان را به دوستى برمگيريد 
  »كنيد و حال آنكه قطعاً به آن حقيقت كه براى شما آمده كافرند

 ﴿ :دفرماي ميو                         

                              ﴾

مگيريد ] خود[و نصارى را دوستان  ايد يهود اى كسانى كه ايمان آورده« ]٥١[املائدة: 
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را به دوستى گيرد از  ها آنبعضى از آنان دوستان بعضى ديگرند و هر كس از شما ] كه[
  »نمايد آنان خواهد بود آرى خدا گروه ستمگران را راه نمى

منظور بنده از ذكر اين دو آيه اين است كه پيروي از مدهاي بيگانگان و تأسي از 
منجر به دوستي با آنان مي انجامد تا گام به ، هود و نصارا در نهايتاخالق و عملكرد ي

هصلَّى پيروي كنند. از اين رو پيامبر  ها آنگام از  از چنين كاري بر  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

مْ «د: فرماي ميحذر داشته است و  نْهُ وَ مِ هُ مٍ فَ وْ بَّهَ بِقَ نْ تَشَ شبيه هركسي خود را با قومي « »مَ

 )2008F1(»ستها آننمايد او از 
، بايد در مورد بانوان، به خصوص مردان عاقل و هوشيار، بنابراين تمام مسلمانان

هصلَّى بانواني كه پيامبر ، دستورات الهي را رعايت نمايند در مورد  علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

لٍ «د: فرماي مي ها آن قْ اتِ عَ نْ نَاقِصَ أَيْتُ مِ ا رَ لِ مَ جُ بَ لِلُبِّ الرَّ هَ دِينٍ أَذْ ـوَ نْ الْ مِ مِ ازِ حَ

نَّ  اكُ دَ مردان عاقل را فريب ، هيچ ناقص عقل و ديني نمي تواند مانند شما زنان« )2009F2(»إِحْ

 »دهد
مردان مؤظف هستند كه مواظب باشند تا همسران و دخترانشان گرفتار ، بر اين اساس

هند ما مسلمانان دستورات پروردگار اخو ميمدهاي جديد نشوند؛ زيرا دشمنان اسالم 
بجاي پيروي از دين ، خويش را فراموش كنيم و از مسير عبادت و ديانت فاصله بگيريم

و شريعت دنباله رو مدهاي جديد باشيم كه به جز از شرّ و بال و شهوت پرستي عايدي 
 رد: به نظر من در اين آرايشگاهها چند امر ممنوع و ناجايز وجود دا، ديگر ندارند

بديهي است كه اين ، ندشو ميدر اين آرايشگاهها زنها به سبك كفار آرايش  -1
و هر كسي با قومي مشابهت اختيار كند او از ، دباش ميحرام است چون تشبه به كفار 

 . ستها آن

                                                            
 يج در فتواي سابق گذشت تخر -1
 تخريج در فتواي سابق گذشت -2
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يرند كه پيامبر از آن نهي نموده و انجام دهنده آن را لعنت گ ميموهاي ابرو را  -2
م مرد يا زن مؤمني به كن ميفكر ن. ور شدن از رحمت خداد: يعني، لعنت. كرده است

 .شدن از رحمت الهي راضي باشد دور
بلكه به هدر دادن پول به خاطر به دست ، دشو ميبدون فايده پول به هدر داده  -3

يرد گ ميد هم پول زن مسلمان را كن ميزني كه موها را آرايش ، آوردن ضرر و زيان است
 .دكن مياي كافر آرايش و هم موهايش را مانند زنه

ندكه كن ميدختران و زنان مسلمان از نظر فكري و اعتقادي بر اين باور رشد  -4
تا جايي كه زنها پا را از اين هم فراتر ، بايد سبك آرايش زنهاي كافر را انتخاب كنند

 .ندكن ميو بي بند و باري و فساد اخالقي را دنبال ، ارندگذ مي
ند و چيزهايي را بر كن ميبدون آن كه نياز باشد برهنه در اين آرايشگاهها زنها را  -5

در حالي كه پيامبر . و اطراف شرمگاه زن مي مالند تا آن را ببينند و تماشا كنند ها آنر
هصلَّى   .زنان را از نگاه كردن به شرمگاه يكديگر نهي كرده است علَيه وآله وسلَّم اللـَّ

در حالي كه ، ني ديگر نگاه كند مگر آن كه نياز باشدجايز نيست كه زني به شرمگاه ز
و اصالً موئي بر بدن  اگر زني تمام موهاي بدنش را بزدايد. اينجا نيازي به اين كار نيست

چه فايده از چنين زني؟ شايد موهايي كه خداوند ، و مانند عروسكي باشد، نداشته باشد
نيم و چه بسا كه از بين بردن دا ميا ندر بدن زن رويانيده حكمتي در آن باشد كه ما آن ر

يند موهاي ساق گو ميشايد هم سخن كساني درست باشد كه . آن براي بدن مضر باشد
، و ران و شكم جزو خلقت و آفرينش الهي هستند و تغيير آن حرام است؛ زيرا تغيير آن

 اللَّـهى صلَّد؛ خدا و پيامبر باش ميتغيير خلقت و آفرينش الهي است و از اوامر شيطان 
لَّمسو هآلو هلَيپس آن طور كه بعضي از علما . به دور كردن اين موها دستور نداده اند ع

، علمايي كه آن را جايز قرار داده اند. اصل اين است كه اين كار حرام است: گفته اند
كه  آن است، نگفته اند دور كردن و دور نكردن آن يكسان است؛ بلكه تقوا و عمل بهتر

چون دليلي قوي بر ، كه دور كردن آن حرام نيست هرچندموهاي بدن را دور نكنيم 
 .حرمت آن نيست
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م كه در اين امور فريب نخورند. و كن مياينجانب به تمام زنان و مردان سفارش  

و زنها به آرايشي اكتفا نمايند كه به دين و ، معتقدم بايد اين آرايشگاهها تحريم شوند
مرتكب حرام نشوند. اگر ، ضرري نداشته باشد و آنان با تشبه به كفار ها آناعتقاد 

خداوند بخواهد كه زن و شوهر همديگر را دوست داشته باشند و نسبت به همديگر 
نيازي به اين كارها نيست. بايد دانست كه محبت بين زن و شوهر با ، عشق بورزند

دا و پايبندي به حيا و متانت به ؛ بلكه با اطاعت از خآيد مينافرماني خدا به دست ن
و ما را ، اهم كه ملّت ما را از مكر دشمنان حفاظت كندخو مي. از خداوند آيد ميدست 

بودند باز  برخورداربه متانت و حيايي كه سلف صالح و پيشكسوتان نيكو سيرت از آن 
 گرداند. 

   )36، 27( ص، فتاوي و رسائل في األفراح -الشيخ ابن عثيمين

 حكم مژه هاي مصنوعي] 90[

يا ، زنهايي كه مژه هاي چشمانشان كوچك است مژه هاي مصنوعي مي زنند س:
ند و بعد از كن مياينكه مژه هاي مصنوعي را فقط در مراسم و محافل و جشنها استفاده 

 ند حكم استفاده از اين مژه ها چيست؟آور ميپايان مراسم آن را بيرون 
د بر روي پلكها رويانيده تا چشمها را از خاك و مژه يعني: موهائي كه خداون ج:

چشمها پلك و مژه دارند مژه ها موهائي ، از اين رو از بدو تولد، خاشاك حفاظت كنند
اما بعضي ، ندكن ميند و اگر كنده شوند مجدداً رشد شو ميهستند كه بزرگ و كوچك ن

را بكنند تا درد كم از مردم كه پلك هايشان درد دارند از اين رو نياز است كه موها 
از اين رو گذاشتن پلك يا مژه مصنوعي جايز نيست؛ چون اين كار از پيوند زدن ، شود

نَ «. در حديث آمده آيد ميمو به حساب  عَ ـالنبی لَ ةَ وَ الْ لَ اصِ ـوَ ةَ الْ لَ صِ تَوْ سْ پيامبر صلَّى  »مُ

ه (مي زنند لعنت كرده است علَيه وآله وسلَّم زناني را كه موهايشان را پيوند اللـَّ
2010F

1( . 

                                                            
 اين باب مراجعه شود. 88به تخريج حديث در فتواي -1
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پس وقتي كه از پيوند زدن موي سر نهي شده همچنين پيوند زدن پلك و مژه جايز 
همچنين زدن مژه مصنوعي به اين خاطر كه مژه هاي اصلي كوچك هستند جايز ، نيست
، بلكه زن به تقدير الهي راضي باشد و از زيبايي مصنوعي و دروغين بپرهيزد، نيست

ـف«ث آمده: چون در حدي ورٍ الْ ْ زُ يبَ بِسِ ثَوْ الَ طَ كَ عْ ْ يُ بِّعُ بِامَ ملَ تَشَ  )2011F1(»مُ

د كه فاقد آن است مانند كسي است كه لباس سراسر كن ميكسي كه وانمود به چيزي «
 ». دروغ پوشيده است

 واهللا اعلم. و صلي اهللا علي محمد و آله و صحبه و سلم.
 با مهر و امضاي ايشانتأييد  –از گفتار و امالي شيخ ابن جبرين 

 ] مقصود از اينكه زن از گرفتن موي ابرو و صورت نهي شده چيست؟91[

علَيه وآله وسلَّم از آن نهي كرده چيست؟  اللَّـهكه پيامبر صلَّى » نَمص«مقصود از  س:
 آيا منظور گرفتن كامل موها يا قسمتي از آن است؟ 

خواه كامالً ابروها برداشته ، برو يا بخشي از آنيعني گرفتن تمام موهاي ا» نَمص« ج:
د كه برداشتن ابرو با تراشيدن انجام شود يا كن ميشوند يا قسمتي از آن دور شود؛ فرقي ن

بيشتر باشد و چشم از  انسانچون خداوند اين موها را آفريده تا زيبايي ، با كوتاه كردن
وها پر پشت يا دراز باشند حتماً پس اگر ابر، آلودگيها و خاك هاي پيشاني حفاظت شود

 بنابراين تغيير آفرينش الهي جايز نيست. ، حكمتي دارد
 واهللا اعلم. و صلي اهللا علي محمد و آله و صحبه و سلم.

 تأييد با مهر و امضاي ايشان –از گفتار و امالي شيخ ابن جبرين 

 بلند كردن ناخن و استفاده از الك ناخن، ] حكم گرفتن ابرو92[

 حكم گرفتن موهاي زايد ابروها چيست؟ -1س:
حكم بلند كردن ناخن و استفاده از الك ناخن چيست؟ با اينكه من قبل از  -2

 رم؟ دا مييرم و بعد از بيست و چهار ساعت آن را برگ ميگذاشتن الك ناخن وضو 
                                                            

 )2129،2130) مسلم  (5219هو حديث نبوي أخرجه: البخاري  ( -1
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آيا اگر زن به خارج سفر كند مي تواند صورتش را نپوشاند و فقط سر و ديگر  -3

 بدنش را بپوشاند؟قسمتهاي 
هگرفتن موي ابرو و كم كردن آن جايز نيست؛ چون از پيامبر صلَّى  -1ج: علَيه  اللـَّ

نَ «وآله وسلَّم ثابت است كه فرمود:  عَ ةِ وَ  لَ صَ ـالنَّامِ ةِ الْ صَ تَنَمِّ لعنت خدا بر زني باد كه « )2012F1(»مُ

 »يرد.گ ميموهاي ابرو يا صورتش را 
هو از پيامبر صلَّى ، خن بر خالف سنت استدراز گذاشتن نا -2 علَيه وآله وسلَّم  اللـَّ

ـ«روايت است كه فرمود:  ْسٌ الْ ة مخَ طْرَ نَ  -فِ ْسٌ مِ ـأَوْ مخَ ةِ: الْ طْرَ ـفِ تَانُ الْ ادُ ، خِ دَ تِحْ سْ االِ ، وَ

بْطِ  تْفُ اإلِ نَ ارِ ، وَ لِيمُ األَظْفَ قْ بِ ، وتَ ارِ قَصُّ الشَّ امور فطري است: ختنه  پنج چيز از« )2013F2(»وَ

و كوتاه كردن ، گرفتن موي زير بغل، كوتاه كردن ناخن، گرفتن موهاي زير ناف، كردن
 »سبيل
چون از انس روايت است كه گفت: ، گذاشتن ناخن بيش از چهل روز جايز نيست 

لْقِ « حَ بِ وَ ارِ نَا ىفِ قَصِّ الشَّ قِّتَ لَ ـوُ لِيمِ الْ قْ تَ بْطِ وَ تْفِ اإلِ نَ ةِ وَ انَ نْ  عَ ثَرَ مِ كَ أَكْ ُ ارِ أَنْ الَ نَرتْ األَظْفَ

يْلَةً  بَعِنيَ لَ به ما دستور داده شده كه گرفتن سبيل و ناخن و گرفتن موهاي زير بغل « )2014F3(»أَرْ

 ». و زير ناف را تا بيش از چهل روز به تأخير نيندازيم
ت كه از بهتر اس، بلند گذاشتن ناخن مشابهت با حيوانات و كفار است؛ اما الك ناخن

دور كردن آن هنگام گرفتن وضو واجب است چون ، و اگر استفاده شد، آن استفاده نشود
 د. شو ميمانع از رسيدن آب به ناخن 

چون خداوند متعال ، زن بايد در داخل و خارج از كشور از بيگانگان حجاب كند-3

 ﴿ د:فرماي مي                    

                                                            
 ) بنحوه.2125) مسلم  (4886البخاري  ( -1

 )257) و مسلم  (5889البخاري  ( -2
 )258مسلم  ( -3
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     ﴾ :پرده سوى آن از را آن، خواهيد متاعى پيامبر زنان از چون و« ]۵۳[األحزاب 

 .»است تر پاكيزه آنان دلهاى و دلهايتان براى اين. بطلبيد
بايد دانست كه چهره زن ، دشو مياين آيه كريمه شامل صورت و غير صورت 

 د.شو ميد و از طريق آن شناسائي شو مييباترين قسمت بدن اوست كه به آن نگاه ز

﴿ د:فرماي ميخداوند متعال                     

                          

   ﴾ :اي پيغمبر! به همسران و دختران خود و به زنان مومنان « ]۵۹[األحزاب

بگو كه رداهاي خود را جمع و جور بر خويش فرو افكنند. تا اينكه باز شناخته شوند و 
 .»ده و هستدر نتيجه مورد اذيت و آزار قرار نگيرند. خداوند آمرزنده و مهربان بو

﴿ د:فرماي مياهللا تعالي                       

     ﴾ :و زينت خويش را نمايان نسازند؛ مگر براي شوهرانشان« ]۳۱[النور ،

 »پدران شوهرانشان، پدرانشان
اخل و خارج كشور در مقابل كفار و ند كه حجاب در دكن مياين آيات داللت 

مسلمين واجب است. هر زني كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد نبايد در امر حجاب 
سستي و تساهل كند؛ چون تساهل در امر حجاب معصيت و نافرماني خدا و پيامبرش 

 د. شو ميد و منجر به فتنه باش مي
 )167، 166( ص-فتاوي المرأة -الشيخ ابن باز

رنگ سرخ مايل به زرد يا سرخ و سفيد) موهاي ابرو و يا كوتاه كردن ( حكم تشقير] 93[
 آن 

بعضي از زنها كه ابروهاي پر پشت و كلفتي دارند قسمتي از ابروهايشان را رنگ  س:
ارند. و بعضي گذ ميو بخشي از آن را به حالت رنگ طبيعي ، ند تا مشخص نشوندكن مي

هدف از اين ، ند تا مشخص نشوندكن ميبا قيچي كوتاه از قسمتهاي رنگ شده ابروها را 
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.. پس حكم رنگ كردن ابروها با رنگ سرخ و سفيد يا زرد .كار زيبا كردن ابروهاست
 رد؟دا ميچيست؟ كوتاه كردن قسمتي كه رنگ شده چه حك

نَ النبیُّ «به نظر من اين رنگ زدن ها جايز نيست؛  ج: عَ صىل اهللا عليه وسلم  لَ

اتِ  صَ ـوَ  النَّامِ اتِ والْ صَ تَنَمِّ ـمُ لْقَ اهللاِالْ اتِ خَ َ ريِّ غَ هپيامبر صلَّى « )2015F1(»مُ علَيه وآله وسلَّم  اللـَّ

ند لعنت ده ميند و آفرينش خداوند را تغيير كن ميزنهايي را كه موهاي ابرو را كوتاه 
 »كرده است

ست كه از سر بايد دانست كه موهاي ابرو براي حفاظت چشمها از خاك و غباري ا
از اين رو اگر تراشيده ، يا پيشاني بر چشمها مي افتد و در ضمن ابرو نوعي زيبايي است

شوند يا كوتاه شوند دوباره مي رويند. حكمت خداوندي است كه ابروي بعضي از افراد 
ي اينگونه با ويژگي خود شناخته شود. انسانپر پشت و ابروي بعضي كم مو است. تا هر 

و كوتاه كردن آن ، ابرو جايز نيست؛ چون تغيير آفرينش خداوند است پس رنگ كردن
 هم جايز نيست. واهللا اعلم.

 و صلي اهللا علي محمد و آله و صحبه و سلم. 
 تأييد با مهر و امضاي ايشان –از گفتار و امالي شيخ ابن جبرين 

 ] حكم سوراخ كردن بيني به خاطر زينت94[

 ست؟ حكم استفاده از بيني بند چي س:

جايز است كه زن از زينت هاي متعارف استفاده كند؛ حتي اگر بيني اش يا  ج:
سوراخ ، مانند سوراخ كردن گوش و گذاشتن گوشواره، قسمتي از بدنش را سوراخ كند

 كردن بيني و گذاستن زيور بر آن جايز است. 
 )902( من فتاواه/ مجلة اليمامة -الشيخ ابن جبرين

 نزهاي رنگي] حكم استفاده از ل95[

                                                            
 )2125) مسلم  (4886البخاري  ( -1
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اگر كسي به خاطر زيبايي و پيروي از مد در چشمهايش لنز رنگي بگذارد حكم  س:
 ريال سعودي كمتر نيست؟ 700آن چيست؛ نا گفته نماند كه قيمت اين لنزها از 

اگر به خاطر نياز از لنز چشم استفاده شود اشكالي ندارد. اما اگر نيازي به آن  ج:
بهتر است به خصوص وقتي كه گران قيمت باشد؛ چون در استفاده نكردن از آن ، نباشد

و در ضمن نوعي فريبكاري است؛ زيرا چشم را به غير از حالت ، حكم اسراف است
 د. ده ميواقعي اش نشان 

 )3/177( المنتقي -الشيخ ابن الفوزان

 ] آيا خال كوبي موقت و كوتاه مدت جايز است96[

رايش لب مد شده كه با خالكوبي تازگي ها روش جديدي بر اي سرمه و آ س:
و به جاي سرمه عادي و مداد لب معمول از ، موقت كه شش ماه تا يكسال باقي مي ماند

 د... حكم اين عمل چيست؟شو ميآن استفاده 

ىلَّ « چون به معني خالكوبي است.، جايز نيست ج: نَ النبيصَ عَ ـهُ لَ مَ  اللَّ لَّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ عَ

ـ ةَ وَ الْ مَ اشِ ـاوَ ةَ لْ مَ شِ تَوْ سْ هپيامبر صلَّى  »مُ علَيه وآله وسلَّم زني را كه خالكوبي كند لعنت  اللـَّ

بعد از شش ماه وقتي مدت ، كرده است. آرايش لب ها و سياه كردن چشمها با اين روش
 پس شبيه خاكوبي دائمي است.، ندكن ميد باز هم دوباره آن را تجديد شو ميآن تمام 

عالج چشمهاست و پلك ها را از جمع شدن چرك ، ست كه سرمهاصل اين ا
زنها از سرمه به عنوان ، يدنما ميچشم را از بيماريها حفاظت ، د. سرمهكن ميحفاظت 

اما آرايش لب ها به صورت مذكور به نظرم جايز ، ندكن مياستفاده ، زينت و آرايشِ مباح
 نيست. زن بايد از امور مشتبه بپرهيزد.

 .وصلي اهللا علي محمد و آله و صحبه و سلم.واهللا اعلم
 تأييد با مهر و امضاي ايشان –از گفتار و امالي شيخ ابن جبرين 



 

 

 

 

 فصل سوم:
 بيرون رفتن زن از خانه



 

 ] احكام خروج از خانه97[

﴿ أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: س:                  

  ﴾ :در خانه هاى خود بمانيد و چون زينت نمايى [عصر] جاهليت « ]۳۳[األحزاب

 »پيشين زينت ننماييد
هآيا اين آيه مخصوص زنان پيامبر صلَّى  علَيه وآله وسلَّم است؟ لطفاً حدود و  اللـَّ

 دهيد؟ قوانين شرعي را براي بيرون رفتن زن از خانه جهت انجام كاري توضيح
بلكه اين آيه عام است و همه زنان ، اوالً آيه مذكور مخصوص زنان پيامبر نيست ج:

هآيه در مورد زنان پيامبر صلَّى ، اما در اصل، دشو ميمؤمن را شامل  علَيه وآله وسلَّم  اللـَّ
د د. از اين رو همه زنها مؤظف انشو مينازل شده و حكم آن همه زنان مؤمن را شامل 

يند با گو ميو وقتي با مردها سخن ، در خانه بمانند و از خدا و پيامبرش اطاعت كنند
بلكه سخن ، طمع ورزند ها آننرمي و جذابيت سخن نگويند به گونه اي كه فاسقان به 

به نيكويي گويند كه نه سبب شك و ترديد شود و نه خشونت بار و وحشيانه باشد.زنها 
 هليت پرهيز كنند. بايد از آرايش هاي زمان جا

هزنهاي پيامبر صلَّى  زنان ، ندكن ميعلَيه وآله وسلَّم با ساير زنهاي مؤمن فرق  اللـَّ
در بيت رهبري اسالم  ها آنپيامبر بايد بيشتر اطاعت و فرمانبرداري داشته باشند؛ چون 

و در ساير ، دكن ميجايگاه رهبري و كرامت آن را حفظ  ها آنقرار دارند و فرمانبرداري 
چند برابر از پاداش ساير زنان  ها آناز اين رو پاداش ، اردگذ ميزنان مؤمنان تأثير 

 مسلمين است و همچنين اگر نافرماني كنند عذابشان چند برابر است. 
بلكه ، دوم اينكه: منظور از آيه اين نيست كه خروج زنها از خانه مطلقاً ممنوع است

مانند اينكه مي توانند براي ، ي داشته باشند از خانه بيرون بروندمي توانند اگر كار ها آن
و حق دارند در نمازهاي عيد شركت ، نماز و گوش دادن به موعظه به مسجد بروند

زنها مي توانند براي ديد و بازديد از خويشاوندان با ، براي معالجه بيرون بروند، كنند
ههاي پيامبر صلَّى چون زن، رعايت حجاب شرعي از خانه بيرن بروند علَيه وآله وسلَّم  اللـَّ

و ساير زنهاي مسلمان بعد از نزول اين آيه از خانه به قصد مسجد بيرون مي آمدند و 
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و همچنين براي ديد و ، براي اداي حج و عمره و انجام دادن كارهايشان بيرون مي رفتند
هيامبر صلَّى پ، بازديد از خويشاوندان از خانه بيرون مي آمدند  هرگاهعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ

و قرعه به اسم هر زني كه مي  نمود ميبه مسافرت مي رفت بين همسرانش قرعه كشي 
هافتاد همراه پيامبر صلَّى  هپيامبر صلَّى ، علَيه وآله وسلَّم به سفر مي رفت اللـَّ علَيه  اللـَّ

و اين روند ، ا تمام اين موارد بر مردان و زنان مسلمان اعتراض نمي كردوآله وسلَّم ب
 دامه داشته است. و باهللا التوفيق.همچنان ا

 وصلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.
 )224-17/222( فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و اإلفتاء

 شوهر ] حكم بيرون رفتن زن از خانه بدون از اجازه98[

آيا وقتي كه زن بدون اجازه شوهر براي خريد به بازار نزديك خانه اش مي رود  س:
 د؟ شو ميگناهكار 

زن به طور كلي بايد از شوهر اجازه بگيرد كه براي انجام كارهاي ضروري از  ج:
با حفظ نگاه و به دور ، بدون آرايش، اگر زن با رعايت حجاب شرعي، خانه بيرون برود

، تنه به بازار برود و سريع كارش را انجام دهد و بر گردد.گناهي بر او نيستاز اسباب ف
 ان شاءاهللا

 ه)1409-1ط( )جمع: محمد المسند110( ص، فتاوي المرأة -الشيخ ابن جبرين

 ] حكم بيرون رفتن زن از خانه بدون آنكه نيازي داشته باشد99[

و گاهي ، اشند به بازار مي روندبسياري از زنها اگر كاري داشته باشند يا نداشته ب س:
 بدون محرم به بازار مي روند... در اين مورد چه مي فرمائيد؟

چنان كه در حديث آمده ، ترديدي نيست كه ماندن زن در خانه برايش بهتر است ج:

ُنَّ «است:  ٌ هلَ ريْ ُنَّ خَ يُوهتُ بُ  »و خانه هايشان برايشان بهترند« »وَ

ن در بيرون رفتن از خانه بر خالف دستور شريعت ترديدي نيست كه آزاد گذاشتن ز 
 ي فتنه دور نگه داريمها آناست. شريعت اسالم به ما دستور داده است كه زنان را از مك
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خداوند متعال ، سرپرست زنان هستند، و بازار محل فتنه است) از نظر اسالم مردان(

﴿ د:فرماي مي         ﴾سرپرستى  مردان بر زنان« ]۳۴لنساء: [ا

 »دارند
زنان را سرپرست و رئيس قرار داده اند و ، متأسفانه مسلمين با تقليد از دشمنان خدا

زنها هستند كه امور مردان را مي چرخانند.در حالي كه ادعاي پيشرفت و تمدن دارند؛ 
همه ادعا و اين همه آن ، اما چقدر بدبخت اند؛ دل آدم به حال اين بيچاره ها مي سوزد

 ذلّت و بيچارگي. 

هپيامبر صلَّى  أَةً «د: فرماي ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ رَ مُ امْ هُ رَ ا أَمْ وْ لَّ مٌ وَ وْ لِحَ قَ فْ نْ يُ قومي « )2016F1(»لَ

 »كه كارشان را به زني بسپارند هرگز كامياب نخواهند شد
هصلَّى نيم كه زنها همان گونه كه پيامبر دا ميهمه ما   علَيه وآله وسلَّم در توصيف  اللـَّ

لِ «د: فرماي مي ها آن جُ بَ لِلُبِّ الرَّ هَ دينٍ أَذْ لٍ وَ قْ نْ ناقِصاتٍ عَ أَيْتُ مِ ـما رَ نْ الْ مِ مِ حازِ

نَّ  داكُ مردان عاقل را فريب ، هيچ ناقص عقل و ديني نمي تواند مانند شما زنان« )2017F2(»إِحْ

 » دهد
در مورد زنانشان گذاشته  ها آنبايد وظيفه اي را كه خداوند بر گردن بنابراين مردان 

انجام دهند. بر عكس بعضي از مرداني كه در مورد زنان تحت فرمانشان احساس 
ند كه به ديدار ده ميند بد اخالق هستند كه حتي به زنان خود اجازه نكن ميمسؤليت ن

يند: هرگز حق نداريد از خانه گو مين مادر و پدر و برادر و عمو هايشان بروند و به زنا
هبيرون برويد. و از اين فرموده پيامبر صلَّى  يرند كه فرموده گ ميعلَيه وآله وسلَّم دليل  اللـَّ

مْ «است:  كُ نْدَ انٌ عِ وَ نَّ عَ نزد من ، پس تو اي زن» زنها نزد شما مردان اسير هستند« )2018F3(»هُ
                                                            

 )4425،7099البخاري  ( -1
 اين باب ذكر شد. 78تخريج حديث در فتواي -2

)؛ 1851). و ابن ماجه  (9169»  (الكبري«)، والنسائي في 1163،3087جزء من حديث أخرجه: الترمذي  ( -3
ام أحمـد   كما أخرجه اإلم». حسن صحيح«من حديث عمرو بن األحوص رضي اهللا عنه. و قال الترمذي: 

 )؛ من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي اهللا عنها.5/72(
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و هيچ كس حق ندارد نزد تو بيايد و حق نداري  ،حركت نكن، بيرون نرو، اسير هستي
 ند.ده ميبه ديدار خواهر ديني خودت بروي!!! اينها هم كار درستي انجام ن

افراط و تفريط هر دو از نظر اسالم ، دين ميانه روي و اعتدال است، دين اسالم
 مردود هستند. 

 )251، 3/250( مجموع دروس فتاوي الحرم المكي -شيخ ابن عثيمين

 ] اصول و ضوابط كار براي زنان 100[

حكم شريعت در مورد اشتغال زنان به كارهايي كه مردان مي توانند آن را انجام  س:
 ند تا زمينه كار را براي زنها فراهم كنند؟ شو مياما اين مشاغل به زنها سپرده ، دهند

د او در شريعت اسالم اين است كه زن در جايگاهي قرار بگيرد كه خداون، اصل ج:
يعني زن در خانه بماند و از اماكن فتنه و ، را با آن جايگاه كرامت و عزت داده است

خدمت ، تا بتواند فرزندانش را به شيوه اسالم تربيت كند، جاهاي ناامن دور باشد
 شوهرش را انجام دهد و به كارهاي خانه اش بپردازد. 

خاب كند كه با دين و دنياي او نا چار شود تا كار كند بايد كاري را انت، اما اگر زن
زن با اجازه شوهرش ، و او را از شوهر داري و تربيت فرزندان باز ندارد، مناسب باشد

 كار كند. 
ند با مردان رقابت كند جايز باش مياما اينكه زن در كارهايي كه تخصص مردان 

رد؛ زيرا يي را به دنبال داها آننيست؛ چون داراي تأثيراتي منفي است و مفاسد و زي
فرصت دادن به زن در انجام كارهاي مردانه به معني زمينگير كردن مردها و از بين بردن 
فرصت هاي شغلي براي مردان است. از طرفي مشغول شدن زن به كارهاي مردانه سبب 

زني كه خارج از منزل كار مي كند نمي ، دشو مياختالط زن ها و مردها و ايجاد فتنه 
ا ادا كند و به امور و تربيت فرزندانش بپردازد و در ضمن كار تواند حقوق شوهرش ر

كردن زن خارج از خانه مستلزم آن است كه خدمتكاران مرد يا زني در منزل استخدام 
 د. باش ميزيانبار است و براي ديانت خانواده مضر  ها آنشوند كه براي فرزندان 

 و صحبه و سلم. و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله ، وبااهللا التوفيق
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  )17/236( فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و اإلفتاء

 ] حكم كار كردن زن در هتل يا به عنوان مهماندار هواپيما101[

 آيا زن مسلمان مي تواند مهماندار هواپيما باشد يا در هتل كار كند؟  س:

ت كه او بدون اشتغال زنان در خطوط هوايي به عنوان مهماندار مستلزم آن اس ج:
زن را در معرض برخورد با ، شرايط كاري در هواپيما، محرم و بدون شوهر سفر كند

ند كه همه اين امور حرام كن ميمردان نامحرم او را تماشا ، دده ميمردان بيگانه قرار 
 است. 

د و باعث شو ميدوم: كار كردن زن در هتل ها فتنه انگيز است و سبب اختالط 
  د.شو ميگان با او به خلوت بنشينند كه باعث شر و فساد در جامعه د تا بيگانشو مي

 وصلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.، باهللا التوفيق
 )17/238( فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و اإلفتاء

 ] اگر زني در رشته پزشكي درس خوانده است... بايد چه كار كند؟ 102[

م كه اين مسؤليت بر كن مييك پزشك احساس مسؤليت بزرگي من به عنوان  س:
هر ، آيا مي توانم واقعاً ملتزم باشم و از همه گناهان پرهيز كنم، يدنما ميدوشم سنگيني 

م و هميشه مي بينم كه خطايي كرده ام و مي ترسم اگر كن ميروز خودم را محاسبه 
م مرا از دانش پزشكي ام بپرسد كه پزشكي را كامالً رها كنم و در خانه بنشينم پروردگار

با آن چه كرده ام؟ به خصوص سالهايي كه درس خوانده ام براي خانواده و كشورم 
 هزينه هاي هنگفتي داشته است.

فرض كفايه به شمار ، يند: كار كردن زنها به عنوان پزشكگو ميدوم اينكه بعضي  
كارش در معرض فتنه قرار يند: با توجه به اينكه زن در محيط گو ميبعضي ، آيد مي
را پر  ها آنيرد پس نيازي به پزشكان زن نيست و مردها از باب ضرورت جاي گ مي
 ند... نظر جناب عالي چيست؟كن مي
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اول اينكه شما بايد به اندازه توان خود تقواي الهي را رعايت كني و نهايت تالش  ج:
واجبات را انجام دهي و امور نماز و ديگر ، خود را براي خدمت به بيماران مبذول داري

 ﴿ د:فرماي ميشما بيش از توان خود مسؤل نيستيد؛ زيرا خداوند ، حرام را ترك كني

          ﴾خداوند هيچ كس را جز [به اندازه ] توانش « ]۲۸۶ [البقرة

  .»مكلّف نمى سازد

﴿ د:فرماي مي تعالىاهللا          ﴾ كه مى « ]۱۶[التغابن [ ىحد] پس تا

 »توانيد از خداوند پروا بداريد
زن اجازه ندارد در محل كار با ، دوم اينكه: زن مي تواند در طبابت زنان كار كند

 مردان اختالط داشته باشد.
 وصلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.، باهللا التوفيق

 )15/70( لدائمة للبحوث العلمية و اإلفتاءفتاوي اللجنة ا

 ] حكم سوار شدن چند زن در ماشين با يك راننده نامحرم103[

ما خانوادهء بزرگي هستيم و راننده اي داريم كه ما را به مدرسه و بازار و به  س:
حكم سوار شدن ما با او در ماشين در داخل يا خارج شهر ، خانه خويشاوندان مي رساند

 گفته نماند كه مرد ديگري با ما در ماشين همراه نيست؟ چيست؟ نا
و اشكالي ندارد كه شما با او به ، اگر زنان دو نفر يا بيشتر باشند اشكالي ندارد ج:

مدرسه يا جايي ديگر برويد اما به صورتي كه شك و ترديدي ايجاد نشود. چنانچه اگر 
يعني ، تنهايي و خلوت نباشد اما واجب نيست؛ بلكه فقط، مردي همراه باشد بهتر است

يا مردي ديگر غير از راننده همراه ، تنها يك زن همراه او نباشد بلكه دو يا بيشتر باشند
 چون هميشه همراهي محرم ميسر نيست.، باشد
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چون ، سفر بدون محرم جايز نيست، آيد مياما اگر اين مسير مسافت سفر به شمار 

هپيامبر صلَّى  افِرُ «د: فرماي ميآله وسلَّم علَيه و اللـَّ ـالَ تُسَ مٍ الْ ْرَ عَ ذِي حمَ أَةُ إِالَّ مَ رْ زن به « )2019F1(»مَ

حجاب بايد رعايت شود و از اسباب فتنه دوري شود تا » سفر نرود مگر با محرم خود
 شرّي ايجاد نشود. 

 )5/78( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة -الشيخ ابن باز

 محرم و داليل آن] حرمت سفر زن بدون 104[

 ..و بعد: .و السالم عيل رسوله و آله و صحبه ةاحلمد هللا و الصلو

كميته دائم پژوهش هاي علمي و افتا نامه اي از طرف رئيس امور دانشجويان در 
دانشگاه رياض از دكتر محيي الدين خليل رئيس بخش فرهنگ اسالمي دريافت كرد كه 

هـ به كميته 7/8/99/د) تاريخ 2554/2( ارهبه رئيس كل داده شده و در طي نامه شم
 و در آن سؤال زير مطرح گرديده است:، محول گرديد

سكونت » ام المؤمنين« دختران دانشجو كه خارج از شهر رياض در خوابگاه س:
، ندكن ميو در تعطيالت رسمي يا در تعطيالت آخر هفته به شهر هاي خود سفر ، دارند

ند. مديريت امور كن مير جده يا شهر ظهران مسافرت با هواپيما به شه ها آناغلب 
اين ، دانشجويان شرط گذاشته كه بايد با هر دختر دانشجويي محرم او همراه باشد

گاهي به خاطر ، همراهي محرم براي همه دختران دانشجو و در همه اوقات ميسر نيست
جويان از اين شرايط اضطراري دختر دانشجو مجبور است به سفر برود. بعضي از دانش

يند با توجه به شرايطي كه ما داريم شريعت سفر بدون گو ميقانون شكايت دارند و 
ند كن ميد و استناد شو ميبيشتر طوالني ن چون سفر از چند ساعت، نددا ميمحرم را جايز 

هكه پيامبر صلَّى  واليوم اآلخر أن الحيل المرأة تومن باهللا «د: فرماي ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ

تسافر سفراً يكون ثالثة فصاعداً إال و معها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو حرمة 

                                                            
 اين باب ذكر شد. 68تخريج حديث در فتواي  -1



   

 د الحراملفتاوي علماء الب   2498 
  
زني كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد برايش جايز نيست كه سفري بيش از سه « »منها

 » روز برور مگر آنكه پدر يا برادر يا شوهر يا پسر يا محرمش همراه او باشد

هريره رضي ابو ه هعنْه از پيامبر صلَّى  اللـَّ ال «د: كن ميعلَيه وآله وسلَّم روايت  اللـَّ

هيچ زني بدون محرم به مسافت يك شب « »تسافر امرأة مسرية يوم و ليلة إال و معها حمرم

 » و يك روز سفر نكند
  يضهمچنين از ابو هريره ره هپيامبر صلَّى عنْه روايت است كه  اللـَّ علَيه وآله  اللـَّ

 »ال حيل المرأة مسلمة تسافر مسرية ليلة إال و معها رجل ذو حرمة منها«وسلَّم فرمود: 

 »براي هيچ زن مسلماني جايز نيست كه مسافت يك شب را بدون محرم سفر كند«
اض به جده لطفاً توضيح دهيد آيا از لحاظ شرعي جايز است كه دختر دانشجو از ري 

 يا ظهران بدون محرم با هواپيما مسافرت كند.

 پاسخ: 
يكي از مقاصد ، جلب منافع و دفع مفاسد استوار است اساسبر ميشريعت اسال ج:

در قرآن و سنت داليل روشني هست كه بر ، ضروري شريعت: حفظ نسب و آبروست
د شو مييت مردم اين امر داللت دارد. از اموري كه منجر به اختالط نسب و هتك حيث

يكي از مواردي كه احتمال ، با نامحرم، جلوگيري شود مانند تنها بودن زن ها آنبايد از 
، مسافرت زن بدون محرم است، مي رود منجر به زشتي شود و سبب اختالط نسب شود

هاز اين رو سفر زن بدون محرم حرام است؛ چون ابن عمر از پيامبر صلَّى  ه علَيه وآل اللـَّ

افِرُ «د: كن ميوسلَّم روايت  ـالَ تُسَ مٍ الْ ْرَ و حمَ ا ذُ هَ عَ مَ امٍ إِالَّ وَ يَّ ةَ أَ ثَ أَةُ ثَالَ رْ زن به مسافت سه « )2020F1(»مَ

 » روز بدون محرم سفر نكند
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هاز ابو هريره روايت است كه پيامبر صلَّى  افِرِ املرأةُ «علَيه وآله وسلَّم فرمود:  اللـَّ ال تُسَ

لَيهابَ  مُ عَ رُ مٌ حيَ رَ ا حمَ هَ عَ يداً إال و مَ  »زن حق ندارد دو فرسخ بدون محرم برود« )2021F1(»رِ

هابن عباس از پيامبر صلَّى   نَّ «د كه فرمود: كن ميعلَيه وآله وسلَّم روايت  اللـَّ لُوَ ْ الَ خيَ

مٍ  ْرَ و حمَ ا ذُ هَ عَ مَ أَةٍ إِالَّ وَ رَ لٌ بِامْ جُ افِرُ ، رَ مٍ ـالْ الَ تُسَ ْرَ عَ ذِي حمَ أَةُ إِالَّ مَ رْ هيچ زني با مرد « »مَ

و زن بدون محرم ، نامحرمي به خلوت ننشيند مگر آنكه محرم او حضور داشته باشد
 »سفر نكند

آنگاه مردي بلند شد و گفت: اي رسول خدا زنم به سفر حج رفته است و من اسم  
هى پيامبر صلَّ، خود را براي شركت در فالن غزوه نوشته ام علَيه وآله وسلَّم فرمود:  اللـَّ

أَتِكَ « رَ عَ امْ جَّ مَ احمد و بخاري و مسلم روايت » برو همراه زنت حج كن« )2022F2(»انْطَلِقْ فَحُ

 كرده اند.
(در بعضي از روايات مسافت يك روز

2023F

2024Fو در بعضي از روايات مسافت يك شب )3

و  4
بلكه بيان ، ين اين مدت مراد نيستدر بعضي از روايات سه ميل تعيين شده است. تعي

و از طرفي ديگر در ، واقعيت امر است پس نمي توان به مفهوم اين روايات عمل كرد
، مخالف است ها آناين احاديث سفر زن محدود به زمان است كه روايت ابن عباس با 

ت مراد نيست؛ بلكه آنچه از مجموع روايا، بنابراين مدتي كه در روايات بيان شده است
بدون محرم جايز نيست خواه مسافت سفر ، اين است كه مطلق سفر آيد ميبه دست 

سفر دريايي باشد يا هوايي يا ، و خواه زن پير باشد يا جوان، كوتاه باشد يا طوالني
يا ، مخصوص زن جوان است، كساني كه گفته اند نهي وارد شده در حديث، خشكي

فته و حرمت را مقيد به آن نموده يا گفته مسافت تعيين شده در احاديث را در نظر گر
                                                            

) و 1616(  1/442)، والحـاكم  2727)، و ابن حبان في صـحيحه  ( 2526)، وابن خزيمة  (1725أبوداود  ( -1
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، دكن ميهمه اينها را حديث ابن عباس رد ، اند اين در صورت نا امن بودن راه است
يعني در آن تصريح شده است كه سفر بدون ، چون حديث ابن عباس منطوق است

 د.باش ميپس بر مفهوم عدد كه در احاديث ديگر آمده مقدم ، محرم جايز نيست
خواه اين زنها ، اين سفر زنان با هواپيما بدون شوهر و بدون محرم ممنوع استبنابر 

چون سفر است و عموم نهي وارد شده در حديث بر آن ، دانشجو باشند يا غير دانشجو
 د. كن ميصدق پيدا 

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه وسلم. ، و باهللا التوفيق
 )17/310( علمية و اإلفتاءفتاوي اللجنة الدائمة للبحوث ال

 رداندگ ميسفر زنان نامحرم را با او جايز ن، ] همراهي محرمِ راننده105[

كيلومتري شهر خفجي  300اولياي دانشجويان دختراني كه در شهر دمام واقع در س:
راننده را وكيل خود كرده اند كه اين راننده همراه با زن يا دختر يا ، انندخو ميدرس 

اگر زن به ، دآور ميد و به خفجي بر مياين دختر را به دانشگاه شهر دمام خواهر خودش 
آيا سفر زن ، اين صورت سفر كند يعني به صورت گروهي و محرم راننده همراه باشد

بدون محرم با اين شيوه جايز است؟ همچنين تحويل گرفتن خدمتكار از فرودگاه و 
 رد؟ دا ميد. چه حككن ميكار  سفر همراه او و رساندنش به نزد كسي كه پيش او

چون بدون محرم است وكيل گرفتن كاري را درست ، سفر مذكور جايز نيست ج:
   د و سفر زن بدون محرم جايز نيست.كن مين

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه وسلم. ، و باهللا التوفيق
 )17/306( فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و اإلفتاء

 گفتاري از شيخ ابن عثيمين)( ] حكم سفر زن به تنهايي با هواپيما106[

 آيا زن مي تواند بدون محرم با هواپيما سفر كند؟  س:

هپيامبر صلَّى  ج: افِرِ «د: فرماي ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ ـالَ تُسَ مٍ الْ ْرَ عَ ذِ حمَ أَةُ إِالَّ مَ رْ  »مَ

هپيامبر صلَّى » زن بدون محرم به سفر نرود« علَيه وآله وسلَّم اين سخن را در موسم  اللـَّ
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و ، حج باالي منبر گفت. مردي عرض نمود: اي رسول خدا زنم به سفر حج رفته است
هپيامبر صلَّى ، من بر اي رفتن به فالن غزوه اسم نوشته ام علَيه وآله وسلَّم فرمود:  اللـَّ

جَّ « أَتِكَ  انْطَلِقْ فَحُ رَ عَ امْ  »برو همراه با همسرت حج كن« )2025F1(»مَ

هپيامبر صلَّى   علَيه وآله وسلَّم به او دستور داد كه جنگ را رها كند و به همراه  اللـَّ
پيامبر به او نگفت: آيا زنت امنيت دارد؟ پيامبر از او نپرسيد: آيا زنهايي ، زنش حج نمايد

يا او با همسايه هاي خود همراه است؟ پس اين امر داللت همراه او هستند؟ و نگفت: آ
حتي در هواپيما ، يد كه به طور كلي سفر زن بدون محرم جايز نيست. چون خطرنما مي

 ؛ بيائيد با هم اين موضوع را بررسي كنيم: آيد ميپيش 
چه زماني زنش را بدرقه و خداحافظي ، اهد با هواپيما سفر كندخو ميمردي كه زنش 

ردد؟ وقتي كه زنش به سالن انتظار فرودگاه داخل شود محرمش بر گ ميد و بر نك مي
زن در اين سالن بدون محرم باقي مي ماند. فرض كنيم شوهر او را تا سوار ، رددگ مي

آيا ممكن ، هواپيما پرواز كند، آنگاه از او خداحافظي كند، شدن بر هواپيما همراهي كند
دد؟ اين احتمال هست و ممكن است هواپيما به خاطر نيست هواپيما از وسط راه بر گر

نقص فني يا اوضاع جوي بر گردد. فرض كنيم هواپيما به راهش ادامه داد و به مقصد 
رسيد؛ اما فرودگاه و باندها پر بودند و يا فضاي فرودگاه براي به زمين نشستن هواپيما 

تماالت را بايد در نظر همه اين اح، آنگاه هواپيما به جايي ديگر رفت، مناسب نبود
گرفت. فرض كنيم هواپيما در وقت معين پرواز كرد و فردي قرار بود در فرودگاه به 
استقبال زن بيايد به خاطر كاري اضطراري نتوانست در فرودگاه حاضر شود. فرض كنيم 
محرم او در وقت مقرر آمد؛ اما در هواپيما چه كسي كنار اين زن مي نشيند؟ ممكن 

كه با او بخندد و با او ، و ممكن است مرد خائني باشد، در كنارش بنشينداست مردي 
و شماره تلفن او را بگيرد و شماره خودش را به او بدهد... ، سخن بگويد و شوخي كند

 آيا اين ممكن نيست؟ چه كسي از اين خطرها سالم مي ماند؟ 
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هاز اين رو به حكمت بزرگي كه در نهي پيامبر صلَّى  لَيه وآله وسلَّم از سفر زن ع اللـَّ
هيم. اما ممكن است شما بگويي: پيامبر صلَّى بر مينهفته است پي ، بدون محرم علَيه  اللـَّ

بنابراين سخن پيامبر ، و از اختراع هواپيما آگاهي نداشت، نستدا ميوآله وسلَّم غيب ن
هصلَّى  پس ، يم نه سفر با هواپيماكن ميبر مسافرت با شتر حمل  علَيه وآله وسلَّم را اللـَّ

علَيه وآله وسلَّم از هواپيماهايي  اللَّـهچون پيامبر صلَّى ، بدون محرم سفر نكند، زن با شتر
ند كه قبالً يك ماه كامل كن ميكه مسافت طايف تا رياض را در يك ساعت و ربع طي 

 اشت.خبر ند، طي كردن آن طول مي كشيد
هپاسخ اين است كه پيامبر صلَّى   نست اما دا ميعلَيه وآله وسلَّم غيب ن اللـَّ

﴿ د:فرماي ميخداوند متعال ، نستدا ميپروردگارش غيب             

               ﴾و بر تو كتاب « ]۸۹ل: [النح

[آسمانى] براى روشن ساختن هر چيزى و راه نمودن و رحمت و مژده دادن مسلمانان 
 »نازل كرديم

يعني سفر زن بدون ، رمدا ميپس من برادرانم را از اين پديده خطرناك بر حذر 
 را از تنها بودن راننده با زن در ماشين حتي اگر در داخل شهر ها آنهمچنان كه ، محرم

همچنين از تنها بودن خويشاوندان ، چون كار خطرناكي است، رمدا ميباشد بر حذر 
هچون پيامبر صلَّى ، رمدا ميشوهر با زن در خانه بر حذر  علَيه وآله وسلَّم فرمود:  اللـَّ

نْ « لٌ مِ جُ الَ رَ قَ ؛ فَ اءِ ىلَ النِّسَ ولَ عَ خُ الدُّ مْ وَ اكُ ـإِيَّ سُ الْ ا رَ : يَ ارِ أَيْتَ .اللَّـهِ ولَ أَنْصَ رَ ـ. أَفَ ؟ الْ وَ مْ حَ

 : الَ ـقَ وُ الْ مْ ـحَ تُ الْ وْ آنگاه مردي از انصار گفت: اي ، از وارد شدن بر زنها بپرهيزيد« »مَ

هخويشاوند شوهر چطور است؟ پيامبر صلَّى ، رسول خدا علَيه وآله وسلَّم فرمود:  اللـَّ
به شدت از تنها شدن خويشاوندان شوهر  يعني )2026F1(»خويشاوند شوهر مانند مرگ است

 با زن بر حذر داشت.
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يعني » مانند مرگ است، خويشاوند شوهر«عجيب است كه بعضي از علما گفته اند: 
  .آيد ميبناچار بايد خويشاوند شوهر نزد زن برود همان طور كه مرگ به ناچار و قطعاً 

 )853، 2/852( قصودإعداد: أشرف بن عبدالم، من فتاواه -الشيخ ابن عثيمين

 گفتاري از شيخ ابن جبرين)( ] حكم مسافرت زن بدون محرم با هواپيما107[

برخي از علما ، مشكل مسافرت زن بدون محرم با هواپيما همچنان مطرح است س:
معتقدند مسافرت زن همراه با زنان مورد اعتماد در هواپيما جايز است. برخي از علما 

 ست. لطفاً نظر صحيح را در اين مورد اعالم داريد.معتقدند اين كار ناجايز ا
هدر احاديث از مسافرت زن بدون محرم نهي شده است. پيامبر صلَّى  ج: علَيه  اللـَّ

 لَّمسو هآلافِرُ «: دفرماي ميو ـالَ تُسَ مٍ الْ رَ عَ ذِی حمَ يَالٍ إال مَ ثِ لَ ةَ ثَالَ ريَ سِ أَةُ مَ رْ زن به « )2027F1(»مَ

نيِ «: در روايتي آمده» دون محرم سفر نكند.مسافت سه شب ب ومَ ةَ يُ ريَ سِ مسافت دو  )2028F2(»مَ

مٍ « روز. و در روايتي آمده: رَ عَ ذِی حمَ ومٍ إال مَ ةَ يَ ريَ سِ  مسافت يك روز. )2029F3(»مَ

د كه مسافرت زن بدون محرم حرام است؛ زيرا سفر كن ميتمام اين احاديث داللت  
اسقان و فاجران و دزدان در كمين نشسته در مسيرهاي طوالني ف، آبستن حوادث است

در گذشته سفر با خر و اسب و ، اند تا در هر شرايطي عرصه را بر ديگران نا امن كنند
پر واضح ، شد ميرفت و سفرهاي دريايي نيز با كشتيهاي آن زمان انجام گ ميشتر انجام 

ي كه به سفر و كس شد مياست كه مدت زمان سفر با وسايل و امكانات آن روز طوالني 
مي رفت مدت زيادي از بستگان و خانواده اش دور مي بود و در مسير سفر با مشكالت 

هاز اين رو پيامبر خدا صلَّى ، شد ميزيادي روبرو  علَيه وآله وسلَّم زنان را از  اللـَّ
 حتي سفر حج و امثال آن. ، مسافرت بدون محرم منع نمودند
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اي زن بدون محرم در صورت ضرورت و نياز در مواردي از طرفي جواز مسافرت بر
هپيامبر صلَّى ، روايت شده است عمروبن أمية الضمري را به حبشه وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ

فرستاد تا ام حبيبه را كه عقد نكاحش با رسول اهللا منعقد شده بود از حبشه به مدينه 
محارم ام حبيبه با ايشان همراه نبود) همچنين قابل ذكر است كه هيچ يك از ( بياورد.
، علَيه وآله وسلَّم كه شوهرش جزو اسراي غزوه بدر بود اللَّـهدختر پيامبر صلَّى ، زينب

، رسول اهللا شوهر ايشان را آزاد نمود به اين شرط كه زينب را از مكه به مدينه بفرستد
قابل ، دينه آمد و اين سفر ده روز طول كشيدزينب به همراه برخي از صحابه از مكه به م

اجازه داده اند كه  )2030F1(-مالكيه–ذكر است كه محرمي با زينب همراه نبود. برخي از علماي 
مسير طوالني  هرچند، زن مي تواند با همراهي زنان قابل اعتماد به حج فرضي برود

بايد ، طول مي كشد مثل آفريقا و مغرب كه مسير آن تا عربستان يكماه يا بيشتر، باشد
توجه داشت زماني كه زني بدون محرم به سفر مي رود احتمال انجام فواحش و 
منكرات زياد است و اين احتماالت با وجود زناني قابل اعتماد در مسير سفر به حداقل 

مانع از انجام  ها آنبنابراين وجود احتماالت و گم، دشو ميمي رسد و يا كامالً منتفي 
شهر ها نزديك به هم هستند و سفر با امكانات ، اما در اين زمان، دشو ميفريضه حج ن

 ند.كن مييرد كه دورترين مسيرها را در مدت زماني اندك طي گ ميپيشرفته اي صورت 
نظر بنده اين است كه زن مي تواند بدون محرم ، با توجه به تمام اين تفاصيل 

طول مي كشد به مسافرت برود به مسيري را كه با هواپيما نصف روز يا دو سوم روز 
اين صورت كه محرم اول او را تا فرودگاه همراهي كند و با محرم دوم تماس بگيرد تا 

بايد توجه نمود كه زن در هواپيما با ، در مقصد به استقبالش بيايد و او را تحويل بگيرد
مثل يكي نامحرم تنها نيست؛ زيرا مسافران زيادي در هواپيما هستند و اين خانم هم 

ديگر از مسافران بر هواپيما سوار است و بيم و هراسي هم وجود ندارد. احتماالتي كه 

                                                            
همچنين است قول شوافع. البته اين مورد محدود به سفر براي انجام فريضه حج است؛ بنابر اين باالجماع  -1

 شامل سفرهاي اختياري نمي شود
 )2093، 3/2092زحيلي (» الفقه االسالمي و ادلته«ن. ك.
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سالمت و امنيت است كه شامل ، د به ندرت اتفاق مي افتد؛ و اصلشو ميدر نظر گرفته 
بر اين اساس بنده به خاطر اصل آسانگيري بر ، دشو ميسفر حج و سفرهاي ديگر 

خطاها و اشتباهات همه ما در گذر  از تعالىم. اهللا ده مييح جواز آن را ترج، مسلمانان
 و اهللا اعلم.، نمايد

 19/11/1416فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين مورخ 
، ي پايبند به شريعت استانساندختر دانشجوئي است و به خواست الهي  -2س

دوست دارد تحصيالتش را ادامه دهد اما از آنجائي كه از تابعيت كشور سعودي 
نيست در اين كشور نمي تواند درسش را ادامه دهد آيا مي تواند بدون محرم  برخوردار

 به كشور خودش برود و آنجا درسش را در كنار خويشاوندان محرمش ادامه دهديا خير؟
اگر مسير سفر كمتر از يك شبانه روز باشد مسافرت با هواپيما اشكالي ندارد؛  -2ج

ورود به هواپيما همراهي كند سپس به يكي از  به اين صورت كه همسرش او را تا
برادران زوجه اش تماس بگيرد تا پس از فرود هواپيما او را همراهي كند؛ به دليل 

مٍ « حديثي كه پيامبر فرموده: رَ افِرِ املرأةُ يوماً و ليلةً إال مع ذِی حمَ زن اجازه ندارد « )2031F1(»ال تُسَ

مفهوم اين حديث اين است كه » برود. مسير يك شبانه روز را بدون محرم به مسافرت
بويژه كه در هواپيما ، اگر مسير سفر كمتر از يك شبانه روز باشد مي تواند به سفر برود

 برخوردارو از طرفي از امنيت الزم هم ، افراد زيادي حضور دارند اعم از زنان و مردان
يتي شرعي است بدون اينكه تهديدي در كار باشدو يا خلوتي صورت گيرد و ممنوع

 باشد. و اهللا اعلم. 
 19/18/1416فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين مورخه 

 ] حكم در خواست خدمتكار زن بدون محرم108[

                                                            
 )1339مسلم  ( -1
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زني شش كودك دارد و پختن غذا و شستن لباس و تربيت فرزند و امور منزل و  س:
طقه سيالن اهتمام به شوهر همه بر عهده اين زن هستند؛ آيا او مي تواند خادمه اي از من

 بياورد؟ 
هچون پيامبر صلَّى ، خدمتكار زن بايد همراه با محرم خود بيايد ج: علَيه وآله  اللـَّ

 لَّمسرمٍ « د:فرماي ميو عَ ذِی حمَ أَةٌ إال مَ افِرِ امرَ  » زن بدون محرم سفر نكند.« )2032F1(»ال تُسَ

 وسلم.  و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه، و باهللا التوفيق
 )17/326( فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و اإلفتاء

 ] كار كردن در دفتر هايي كه كارشان معرفي خدمتكار است109[

، مكن مياز آن جا كه من در دفتر خدمات عمومي و آوردن خدمتكاران كار  س:
ردي در موا، مده ميبعضي از معامالت مانندآوردن خدمتكاران بدون محرم را صورت 

و همچنين بسياري از راننده ها و كارگراني را به اينجا ، اين خدمتكاران مسلمان نيستند
آيا اين كار جايز است؟ آيا من ، آورده ام كه تقريباً تعداد چشمگيري مسلمان نبوده اند

 در گناه شريك هستم؟ 
 قاعده شريعت مطهر اين است كه كسب پول از كاري كه شرعاً جايز نيست حرام ج:
(ار نصوص سنت نبوي مشخص است كه سفر زن بدون محرم جايز نيست، است

2033F

2( 

ةِ « در حديث آمده كه: يرَ زِ عُ دِينَانِ يفِ جَ تَمِ ْ ـالَ جيَ بِ الْ رَ دو دين در جزيره عربي در « »عَ

 )2034F3(»كنار هم نخواهند بود
براي كار  ها آنو جلب ، پس جاي دادن كفار در شبيه جزيره عربستان جايز نيست

از اين رو انجام كاري كه به هتك اين حرمت ها ، ضرورت نباشد جايز نيست اگر
 بيانجامد ناجايز است. 

                                                            
 )1341)، مسلم  (3006البخاري  ( -1
 اين باب مراجعه شود. 104به فتواي  -2

 ).1584(  2/892موطا مالك -3
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 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه وسلم. ، و باهللا التوفيق
 )331، 17/330( فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و اإلفتاء

 ] شرايط محرم110[

 رد آيا درست است كه محرم مادر و خواهرش باشد.پسري كه پانزده سال سن دا س:

پس هر ، علما گفته اند: يكي از شرط هاي محرم اين است كه بالغ و عاقل باشد ج:
به سنّ ، يا موهاي زير ناف او برويد يا احتالم شود، وقت سن پسري به پانزده سال برسد

پسر پانزده ساله محرم  بلوغ رسيده است و مي تواند محرم باشد اگر عاقل باشد. بنابراين
 است.

 )123، 2/122( )5( كتاب الدعوة -الشيخ ابن عثيمين

] حكم بيرون رفتن زن از خانه در حالي كه خودش را عطر زده و آرايش كرده 111[
 است

حكم عطر زدن زن و آرايش كردن و بيرون رفتن او با اين وضعيت از خانه به  س:
بكند؟ آرايشي كه براي زن مسلمان حرام است  مدرسه چيست؟ آيا مي تواند اين كار را

 چيست؟ 
بيرون رفتن زن به بازار در حالي كه عطر و خوشبويي استفاده كرده حرام است؛  ج:

هچون پيامبر صلَّى  ـ«د: فرماي ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ تْ الْ رَّ تْ فَمَ طَرَ ا استَعْ أةُ إِذَ رْ مَ

ـبِ  االْ ذَ يَ كَ هِ لِسِ فَ جْ ا مَ ذَ كَ انِيَةً  :يعني »وَ زن وقتي عطر استفاده كرد و از مجلسي عبور كرد « زَ

(يعني زنا كار است»چنين و چنان است
2035F

1(  
د و بوي عطر او فقط به شو مياما اگر زن سوار ماشين ، دشو مياين كار سبب فتنه 

ايين مشام محارم او مي رسد و فوراً بدون آنكه مردي اطراف مدرسه باشد از ماشين پ
و او در ماشين خود مانند اين است ، چون ممنوعيتي وجود ندارد، اشكالي ندارد، بيايد

كه در خانه اش باشد از اين رو جايز نيست كه كسي به زنش اجازه دهد كه تنها با 
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رد جايز گذ ميچون اين خلوت است اما اگر زن از كنار مردها ، راننده سوار ماشين شود
 كند.نيست كه خودش را معطر 

در ايام رمضان با  ها آندوست دارم در اينجا زنان را تذكر دهم كه بعضي از  
ند تا استفاده ده ميو از آن به زن ها  آيند ميخوشبويي و همراه داشتن عطر به مسجد 

و حال آن كه پيامبر ، كه معطر هستند آيند ميزنها در حالي كه از مسجد بيرون ، كنند

هصلَّى  نَا «وآله وسلَّم فرموده است:  علَيه اللـَّ عَ دْ مَ هَ ا فَالَ تَشْ ورً ابَتْ بَخُ ةٍ أَصَ أَ رَ امَ امْ يُّ ـأَ اءَ الْ شَ عِ

ةَ  رَ اما اگر » د با ما در نماز عشا شركت نكندكن ميهر زني كه خوشبويي استفاده « )2036F1(»اآلخِ

 بخور و خوشبويي را براي خوشبو كردن مسجد بياورد اشكالي ندارد. 
ر مورد آرايشي كه زن مي تواند آن را براي زن ها آشكار كند بايد گفت كه همه اما د

اما آرايش هايي كه جايز ، زينت ها و آرايش هاي متداول و مباح بين زنها جايز است
د و يا استفاده از لباس بسيار تنگ شو مينيست مانند لباس نازكي كه پوست بدن پيدا 

علَيه وآله وسلَّم  اللَّـهيي است كه پيامبر صلَّى چون اين در حكم زن ها، جايز نيست

ا«د: فرماي مي َ مهُ ْ أَرَ لِ النَّارِ ملَ نْ أَهْ انِ مِ نْفَ يَاتٌ .صِ ارِ يَاتٌ عَ اسِ اءٌ كَ نِسَ ائِالَتٌ ، .. وَ ِيالَتٌ مَ ، ممُ

ةِ  نِمَ أَسْ نَّ كَ هُ وسُ ءُ ـرُ تِ الْ ـبُخْ ةِ الْ ئِلَ لْنَ ، امَ خُ دْ ـالَ يَ نَّةَ الْ اجَ حيَهَ نَ رِ ِدْ الَ جيَ دو گروه از اهل « )2037F2(»وَ

را نديده ام....زنهايي كه لباس پوشيده اند اما لخت هستند ديگران  ها آندوزخ اند كه من 
موي سرشان مانند كوهان شتر ، ندكن ميند و خود به ديگران ميل كن ميرا به خود متمايل 

 »اين زنها بوي بهشت را نمي يابند، است
 )54 -53( من األحكام الفقهية في الفتاوي النسائية ص -يمينالشيخ ابن عث

 ] حكم رانندگي زنها112[

 اما بعد:، و السالم عيل رسول اهللا ةالصلو .احلمد هللا

                                                            
 )444مسلم  ( -1
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مشخص ، مردم در روزنامه الجزيره حرفهاي زيادي در مورد رانندگي زنها مي نويسند
انند خو ميي كه به آن فرا است كه رانندگي زنان به مفاسدي مي انجامد كه براي كسان

بي ، از جمله اين مفاسد برخي عبارتند از: خلوت زنان با افراد بيگانه، پوشيده نيست
 ارتكاب امر ممنوعي كه به خاطر آن اين امور حرام شده اند.، اختالط با مردان، حجابي

ه ند منع نموده و حرام كردشو ميشريعت مطهر وسيله هايي را كه منجر به كار حرام  
هاست. خداوند به زنان پيامبر صلَّى  علَيه وآله وسلَّم و زنان مؤمنان فرمان داده كه در  اللـَّ

خانه هايشان بمانند و حجاب داشته باشند و از اظهار زينت براي غير از محارم خود 
 چون همه اين امور به بي بند و باري در جامعه مي انجامد.، بپرهيزند

﴿ د:فرماي ميخداوند متعال                        

                  ﴾ :و در خانه « ]۳۳[األحزاب

و نماز بر هاى خود بمانيد و چون زينت نمايى [عصر] جاهليت پيشين زينت ننماييد 
 .»پاى داريد و زكات بپردازيد و از خداوند و رسولش فرمان بريد

﴿ د:فرماي ميخداوند                      

                  ﴾ :به ، اى پيامبر« ]۵۹[األحزاب

زنانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: روسريهايشان را بر خود فرو پوشند. اين نزديكتر 
 .»و آزار نبينند، است و به آنكه شناخته شوند

﴿ د:فرماي مياهللا تعالي                     
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           ﴾ :۳۱[النور[  

و به زنان مؤمن بگو: چشمانشان را [از نگريستن به نامحرم ] فرو پوشند و پاكدامنى «
را آشكار نكنند مگر آنچه از آن كه آشكار است و بايد كه روسرى  ورزند و زينت خود

يشان فروگذارند و زينت خود را آشكار نسازند مگر بر شوهرشان ها آنهايشان را بر گريب
يا پدرانشان يا پدران شوهرشان يا پسرانشان يا پسران شوهرشان يا برادرانشان يا پسران 

ان [هم آيين ] شان يا ملك يمينهايشان يا مردان برادرانشان يا پسران خواهرانشان يا زن
بى رغبت [به زنان ] كه پيرو شمايند يا كودكانى كه بر شرمگاه زنان اطّالع نيافته اند. و 

آشكار ، نبايد [زمين ] را با پاهايشان بكوبند تا آنچه از زينتشان را كه نهان مى داشتند
 »)31( وبه كنيد. باشد كه رستگار شويدبه [درگاه ] خداوند ت، همگى، شود. و اى مؤمنان

هپيامبر صلَّى  امَ « د:فرماي ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ الِثَهُ انَ ثَ أَةٍ إِالَّ كَ رَ لٌ بِامْ جُ نَّ رَ لُوَ ْ الَ خيَ

يْطَانُ   )2038F1(»الشَّ

 »شيطان است ها آند مگر اينكه سومي شو ميهيچ مردي با زني تنها ن« 
از آن ، ند منع كرده استشو ميهمه اسبابي كه منجر به زشتي  پس شريعت مطهر از 

جمله متهم كردن زنان پاكدامن به زناست و شريعت سزاي چنين تهمتي را از سخت 
 تا اينگونه جامعه را از گسترش اسباب زشتي محافظت كند. ، ترين سزاها قرار داده است

اين امر پوشيده اي ، دشو ميرانندگي زن از اسبابي است كه به چنين مسايلي منجر 
اما عدم آگاهي از احكام شرعي و از عواقب بدي كه تساهل در اموري كه منجر ، نيست

ند و آنچه بسياري از بيمار دالن به آن مبتال هستند از قبيل دوست شو ميبه منكرات 

                                                            
، و النسـائي فـي   »غريـب حسن صحيح «) و قال: 2165)، و الترمذي (446، 3/339) و  (26، 1/18أحمد  ( -1

ــري" ــي  9225، 9223، 9221، 9219( "الكب ــي ف ــغير")، و الطبران ــط")، و 245( "الص ، 1656(  "األوس
ــان (7249، 2929 ــن حبـ ــاكم7254، 6728، 5586، 4576)، و ابـ ) و 390 -387(  115 ،1/114)، و الحـ

 صححه و وافقه الذهبي. 
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 ها آنهمه اينها سبب شده تا در چنين مسايلي ، داشتن بي بند و باري و چشم چراني
 علم و بدون توجه به خطرهاي آن به اظهار نظر و گفتگو بپردازند.بدون 

﴿ د:فرماي ميخداوند متعال                    

                               

      ﴾ :۳۳[األعراف[  

و گناه و تعدى ناحقّ را  -پيدا و پنهانش -بگو: پروردگارم فقط [كارهاى ] ناشايست«
شريك مقرّر كنيد ، و آنكه با خداوند چيزى را كه به [حقّانيت ] آن دليلى نفرستاده است

 »)33( حرام نموده است.، [به دروغ ] بر خداوند ببنديد، و آنچه را كه نمى دانيد

﴿ د:فرماي مياهللا تعالي                           

                           

           ﴾ :و از گامهاى شيطان پيروى مكنيد. « ]۱۶۹ – ۱۶۸[البقرة

[او] تنها شما را به بدى و ناشايستى فرمان مى  )168( حقّا كه او دشمن آشكار شماست
 »)169( دهد و اينكه به خداوند چيزى را كه نمى دانيد نسبت دهيد

هپيامبر صلَّى  نْ «د: فرماي ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ الِ مِ جَ ىلَ الرِّ َّ عَ ي فِتْنَةً أَرضَ دِ عْ تُ بَ كْ رَ ا تَ مَ

اءِ   ها آنبعد از خود هيچ فتنه اي براي مردان به جا نگذاشتم كه از زنان براي « )2039F1(»النِّسَ

 »مضرتر باشد

 يضحذيفة بن يمان ره ولَ «يد: گو مي عنْه اللـَّ سُ أَلُونَ رَ سْ انَ النَّاسُ يَ صىل اهللا - اللَّـهِ كَ

نِ  -عليه وسلم ـعَ ِ الْ ريْ ولَ ، خَ سُ ا رَ : يَ لْتُ قُ نِى؛ فَ كَ رِ دْ ةَ أَنْ يُ َافَ ِّ خمَ نِ الرشَّ هُ عَ أَلُ نْتُ أَسْ كُ ـهِ وَ ا  اللَّ إِنَّ

 ٍّ رشَ لِيَّةٍ وَ اهِ نَّا ىفِ جَ ا ، كُ نَ اءَ ا  اللَّـهُ فَجَ َذَ ِ ـالْ هبِ ريْ ا ، خَ ذَ دَ هَ عْ لْ بَ هَ ـفَ :الْ الَ ؟ قَ ٌّ ِ رشَ ريْ مْ «خَ : »نَعَ لْتُ قُ . فَ

: الَ ؟ قَ ٍ ريْ نْ خَ ِّ مِ لِكَ الرشَّ دَ ذَ عْ لْ بَ نٌ «هَ فِيهِ دَخَ مْ وَ :»نَعَ الَ ؟ قَ نُهُ خَ ا دَ مَ : وَ لْتُ ِ «. قُ ريْ تَنُّونَ بِغَ سْ مٌ يَ وْ قَ

                                                            
 اين باب گذشت. 58تخريج حديث در فتواي  -1
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نْ  فُ مِ رِ يِى تَعْ دْ ِ هَ ريْ ونَ بِغَ ْدُ هيَ نَّتِى وَ نْكِرُ سُ تُ مْ وَ لِكَ »هُ دَ ذَ عْ لْ بَ : هَ لْتُ قُ ـ. فَ ؟ الْ ٍّ نْ رشَ ِ مِ ريْ خَ

: الَ ا«قَ فُوهُ فِيهَ ذَ ا قَ يْهَ ُمْ إِلَ اهبَ نْ أَجَ نَّمَ مَ هَ ابِ جَ بْوَ ىلَ أَ اةٌ عَ عَ مْ دُ ولَ »نَعَ سُ ا رَ : يَ لْتُ قُ ـهِ . فَ مْ  اللَّ هُ فْ صِ

: الَ نَا. قَ لَّ «لَ تَكَ تِنَا يَ لْدَ نْ جِ مْ مِ مْ هُ ونَ بِ نَعَ ـمُ نَتِنَاالْ ولَ »سِ سُ ا رَ : يَ لْتُ ـهِ . قُ نِى  اللَّ كَ رَ ی إِنْ أَدْ امَ تَرَ فَ

: الَ ؟ قَ لِكَ ةَ «ذَ َاعَ مُ مجَ لْزَ ـتَ مْ الْ هُ امَ إِمَ نيَ وَ لِمِ سْ ؟ »مُ امٌ الَ إِمَ ةٌ وَ َاعَ ُمْ مجَ نْ هلَ كُ ْ يَ إِنْ ملَ : فَ لْتُ قُ . فَ

: الَ لْ تِلْكَ «قَ تَزِ اعْ ـفَ ا؛الْ هَ لَّ قَ كُ رَ كَ  فِ كَ رِ دْ تَّى يُ ةٍ حَ رَ جَ لِ شَ ىلَ أَصْ وْ أَنْ تَعَضَّ عَ لَ ـوَ أَنْتَ الْ تُ وَ وْ مَ

لِكَ  ىلَ ذَ همردم پيامبر صلَّى « »عَ علَيه وآله وسلَّم را از خير مي پرسيدند و من او را از  اللـَّ

دا ما در زمان شرّ مي پرسيدم از ترس اينكه مبادا مرا در يابد؛ بنابراين گفتم: اي رسول خ
شرّي هست؟ ، آيا بعد از اين خير، خداوند اين خير را براي ما آورد، جاهليت بوديم

هپيامبر صلَّى  علَيه وآله وسلَّم فرمود: بله. گفتم: آيا بعد از آن شرّ خيري هست؟  اللـَّ
فساد) آن ( يعني در آن فساد خواهد بود) گفتم: غبار( فرمود: بله ولي در آن غباري است

بعضي از كارهايشان ، يرندگ ميچيست؟ فرمود: گروهي جز از سنت من راه در پيش 
خوب است و بعضي بد. گفتم: آيا بعد از اين خير شرّي هست؟ فرمود: بله: دعوتگراني 

را اجابت كند او  ها آنانند هر كس دعوت خو ميمردم را به سوي دروازه هاي جهنم فرا 
، را براي ما توصيف كن؟ فرمود: بله ها آنگفتم: اي رسول خدا  را در دوزخ مي اندازد.

گفتم: اي رسول خدا اگر اين ، گروهي از خود ما هستند و با زبان خود ما حرف مي زنند
گفتم: ، را الزم بگير ها آنزمان مرا دريابد چكار كنم؟ فرمود: جماعت مسلمين و پيشواي 

چه كار كنم؟ فرمود: از همه اين ، داشتندجماعت و پيشوايي و رهبري ن، اگر مسلمانان
فرقه ها كناره گيري كن؛ حتي اگر خود را ملزم بداني كه زير يك درختي بماني و در 

  )2040F1(»مرگ به سراغت بياد، همان حال
م كه در سخن و كردار خود تقواي الهي را پيشه كنند ده ميتمام مسلمانان را دعوت 

يا ، دكن ميو از همه آنچه خدا را ناخشنود ، بپرهيزند و از فتنه ها و از دعوتگران به فتنه

                                                            
 ). 1847)، و مسلم (3606اري  (البخ -1
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از اين بپرهيزند كه از چنين دعوتگراني باشند كه ، به ناخشنودي خدا مي انجامد بپرهيزد
هپيامبر صلَّى   خبر داده است.  ها آنعلَيه وآله وسلَّم در اين حديث از  اللـَّ

و اين دين را براي امت حفاظت ، نجات دهد خداوند ما را از شرّ فتنه ها و اهل فتنه
و روزنامه نگاران ما و ساير مسلمين را ، كند و امت را از دعوتگران سوء نجات دهد

توفيق دهد كه در راستاي رضامندي خدا و اصالح امر مسلمين و نجاتشان در دنيا و 
 آخرت گام بر دارند. و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم. 

 )353 -3/351( مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة-لشيخ ابن بازا

 گفتاري از شيخ ابن عثيمين)( ] حكم رانندگي زن ها113[

نظريه شما ، رددا ميلطفاً توضيح دهيد كه رانندگي زن از لحاظ شرعي چه حك س:
يند: ضرر رانندگي زن كمتر از ضرر سوار شدن او همراه گو ميدر اين مورد چيست كه 

 د نامحرم در يك ماشين نيست؟ با مر
مبتني است؛ قاعده اول: ، پاسخ اين سؤال بر دو قاعده مشهور بين علماي مسلمين ج:

 آنچه به حرام بيانجامد حرام است. و قاعده دوم: دفع فساد بر جلب مصالح مقدم است. 

﴿ د:فرماي ميدليل قاعده اول گفته الهي است كه          

          ﴾ :و كسانى را كه به جاى خدا مى پرستند « ]۱۰۸[األنعام

 .»دشنام مدهيد [زيرا كه آنان نيز] از روى ستم ناآگاهانه خداوند را دشنام مى دهند
كه ناسزا گفتن در اين آيه خداوند از ناسزا گفتن به معبودان مشركين نهي كرده با اين

د تا به خداوند نا شو مياما خداوند از آن نهي كرد چون سبب ، مصلحت است ها آنبه 
 سزا گفته شود.

 ﴿ د:فرماي ميدليل قاعده دوم: فرموده الهي است كه         

                               ﴾ :البقرة]
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گناهى بزرگ و  ها آنبگو: در هر دوى ، از تو درباره شراب و قمار مى پرسند« ]۲۱۹
 .»از نفعشان بيشتر است ها آن[نيز] براى مردم سودهايى است و گناه هر دوى 

فسادي كه  خداوند شراب و قمار را با اينكه منافعي هم دارند حرام كرده است تا از
جلوگيري شود. پس با توجه به اين دو  آيد ميبر اثر تناول شراب و قمار بازي پديد 

د؛ رانندگي زن مفاسد زيادي دارد كه برخي شو ميقاعده حكم رانندگي زن مشخص 
عبارتند از: بيرون آوردن حجاب؛ چون رانندگي مستلزم اين است كه زن صورت خود را 

زيبايي و زشتي ، دباش ميحل فتنه است و محل نگاه مردان ظاهر بودن صورت م، نپوشاند
د؛ يعني وقتي گفته شود فالن زن زيباست شو ميزن فقط با نگاه به صورت او مشخص 

و اگر مراد اين باشد كه غير از چهره ، رددگ ميذهن فقط به چهره اش بر ، يا زشت است
د كه دست ها يا شو مي عضوي ديگر از اعضايش زيباست حتماً به به صورت مقيد بيان

چهره و صورتش ارزيابي  براساساما مطلق زيبايي زن ، موها يا پاهاي زيبايي دارد
د. شايد كسي بگويد: زن مي تواند نقاب بزند عينك دودي بزند آنگاه رانندگي كند شو مي

د: واقعيت امر بر خالف اين شو ميبدون آنكه صورتش نمايان باشد؛ در پاسخ گفته 
و به فرض آنكه در ابتداي ، ندكن ميزنهايي كه شيفته رانندگي هستند چنين ن است؛ زيرا

امر زنها به همين صورت رانندگي كنند اما به زودي مانند زنهاي كشورهاي ديگر 
 حجاب را كنار خواهند گذاشت.

و حال آن ، دشو مياز ديگر مفاسد رانندگي زنان اين است كه شرم و حيا از زن دور  

نِ احلَيَا«كه  نَ اإليامَ هچنان كه پيامبر صلَّى  )2041F1(»حيا جزء ايمان است« »ءُ مِ علَيه وآله  اللـَّ

د زن با داشتن باش ميوسلَّم فرموده است. حيا خوي زيبايي است كه زن طبعاً داراي آن 
 د.شو ميصفت حيا از قرار گرفتن در معرض فتنه حفاظت 

د تا زنها خيلي از خانه بيرون شو ميه سبب از ديگر مفاسد رانندگي زن اين است ك 
هچنان كه پيامبر صلَّى ، و حال آن كه ماندن زن در خانه برايش بهتر است، بروند  اللـَّ

اين را فرموده؛ چون ، علَيه وآله وسلَّم كه از همه مردم به مصالح مردم آگاه تر بوده است
                                                            

 ).36) و مسلم (6118)،  (24البخاري  ( -1
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ند به همين دليل شما مي بيني بر ميذت كساني كه عاشق رانندگي هستند از رانندگي ل
 كه بيهوده با ماشين هاي خود اينجا و آنجا گشت مي زنند.

از جمله مفاسد رانندگي زن اين است كه زن آزادانه هر وقت و هر جا كه بخواهد  
و ممكن است شب ها دير وقت بيايد. وقتي بيشتر مردم از دير آمدن پسر ، مي رود

ند پس در مورد دختران جوان اگر به هر گوشه شهر و گاهي بر ميجوان به خانه رنج 
 ي؟ كن ميبيرون از آن بروند چه فكر 

د تا زن عليه شو مياز ديگر مفاسد رانندگي زن اين است كه رانندگي زن سبب 
خانواده و شوهرش تمرّد كند: و با كوچكترين ناراحتي كه در خانه پيش بيايد با ماشين 

ود و به نظرش با رانندگي كردن و بيرون رفتن خودش را خود از خانه بيرون مي ر
 چنان كه بعضي از پسران جوان اينگونه هستند. ، دكن ميراحت 

، دشو مياز جمله مفاسد رانندگي زنان اين است كه در مواضع متعددي سبب فتنه 
توقف در محل ايست و ، توقف در پمپ هاي بنزين، مانند: توقف در پشت چراغ قرمز

توقف در كنار مأمورين راهنمايي و رانندگي به هنگام ارتكاب خالف يا وقوع  ،بازرسي
ايستادن در جاده به خاطر ، توقف براي تنظيم باد الستيكها و گرفتن پنجري، تصادف

پس زن ، خراب شدن اتومبيل و در چنين موقعيتي زن نياز دارد كه كسي او را كمك كند
ممكن است با مرد پست فطرتي بر خورد در چنين جاهايي چه حالي خواهد داشت؟ 

كند كه با او بر عفّت و آبرويش معامله كند و به او بگويد در عوض حل كردن مشكل 
 او عفّت خود را به او واگذار كند.

و يا بعضي ، از ديگر مفاسد رانندگي زن اين است كه ترافيك سنگين تر خواهد شد 
 آنكه مردان از زنها به رانندگي سزاوارترند.ند و حال شو مياز جوانان از رانندگي محروم 

كثرت تصادفات است؛ چون زن به اقتضاي طبيعت ، از ديگر مفاسد رانندگي زن 
و وقتي با خطر روبرو شود نمي تواند كاري ، خود از مرد ضعيف تر و ناتوان تر است

 بكند.
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ند؛ چون از ديگر مفاسد رانندگي زنان اين است كه هزينه هاي زندگي باال مي رو 

آيا نمي بينيد كه زن چقدر دلبسته ، زن طبيعتاً دوست دارد نياز هايش بر آورده باشد
لباس جديدي به بازار بيايد او لباس قديمي را دور مي اندازد و  هرگاهلباس است و 

حتي اگر مد جديد از لباسي كه او دارد بدتر باشد؟! آيا نمي بيني ، لباس جديد مي خرد
د؟! و ديگر وسايل او را مي بينيد كه چگونه كن مييوار اتاقش را تزئين كه چگونه در و د

او ماشين ، هستند؟! همچنين ماشيني كه او مي راند هر وقت مدل باالتري به بازار بيايد
 ارد و ماشين جديدي مي خرد.گذ ميقبلي را كنار 

يند رانندگي گو مييد: نظريه شما در اين مورد چيست كه گو مياما اينكه سؤال كننده  
و ، با مرد بيگانه كمتر است؟ به نظر من هر دوتا مضرند، زن ضررش از سوار شدن زن

 اما ضرورتي نيست كه حتماً زن يكي را انجام دهد.، يكي از ديگري مضرتر است
از آن جا كه هياهو و جنجال زيادي در مورد رانندگي زن به راه انداخته اند و فشار  

رانندگي زن را ، ند تا حكومتكن ميدر اين مورد وارد مضاعف بر جامعه سعودي 
هياهو و فشار از سوي دشمنان اسالم كه ، پاسخ اين سؤال را مفصل بيان كردم، بپذيرد

اما عجيب اينجاست كه ، آخرين اردوگاه اين دين را هدف قرار داده اند عجيب نيست
يند و زير پرچم ما هستند گو ميگروهي از شهروندان و هم زبانان ما كه به زبان ما سخن 

اين هياهو را به راه مي اندازند!! اينها گروهي هستند كه پيشرفت مادي كشورهاي كفر 
و همان طور كه ابن ، شده اند ها آنرا خيره كرده و شيفته بي بند و باري  ها آنچشمان 

(يد:گو ميقيم در قصيده نونيه 
2042F

1(  

ــهُ  ــوا لَ لِقُ ق الــذي خُ ــوا مــن الــرِّ ــرَ بُ  هَ
 

ـــيطانِ  ـــنِّفسِ و الش قِّ ال ـــرِ ـــوا ب بُلُ  فَ
 

از بندگي اي كه براي آن آفريده شده اند فرار كردند؛ آنگاه به بردگي نفس و شيطان «
 »مبتال شده اند.
ند كه پيشرفت مادي اي كه كشورهاي كفر به آن رسيده اند محصول بر مياينها گمان 

ن است كه بسياري از ايشان به همه اينها به خاطر آ، اين آزادي و بي بند و باري است
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 ها آناهيم كه ما و خو مياحكام شريعت و داليل و فلسفه احكام جاهل اند. از خداوند 
 را هدايت كند. 

 فتوا با امضاي شيخ ابن عثيمين

 ها آن] حكم آوردن خدمتكار به منزل و همنشيني با 114[

يعني بدون ( حكم نشستن با خدمتكار زن در منزل در حضور افراد ديگر س:
 خلوت)
مسئله كار كردن خدمتكارها و كلفت ها يكي از مشكالت اجتماعي است كه  ج:

و چه بسيار اتفاقات شرم آوري كه با آوردن اين خدمتكارها رخ ، دباش ميخطر بزرگي 
د كه حكمت اقتضا باش مياين امر از مظاهر خوشگذراني است و سبب فتنه ، داده است

 د تا ممنوع باشد: كن مي
اول: شايسته نيست كه فرد عاقلي خادمه اي به خانه اش بياورد؛ مگر آنكه ضرورت 

 انسانچون براي دين ، و فقط به خاطر نياز يا رفاه نبايد خادمه آورد، شديد در كار باشد
 مضر است و نوعي بي خردي و به هدر دادن پول است. 

، الً از مردان حجاب كنددوم: خدمتكاران بايد به شريعت پايبند باشد و در خانه كام
 جايز نيست كه نيمه عريان و بي حجاب باشد.

هچون پيامبر صلَّى ، سوم: بايد با محرم آمده باشد ال «د: فرماي ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ

رمٍ  عَ ذِی حمَ افِرِ املرأَةٌ إال مَ  زن بدون محرم سفر نكند)( )2043F1(»تُسَ

كه بالي بزرگي برايشان ، ندآور ميكلفت) ( ران خادمهبعضي از مردم با تقليد از ديگ
پر ، ندكن مياز جمله اينكه زنان تربيت فرزندان را به كلفت ها واگذار ، به دنبال دارد

واضح است كه بچه ها از مهر مادري و تربيت او محروم خواهند شد. در مورد اين 
داشته باشد نشستن در  سؤال بايد بگوييم اگر خادمه مانند ديگر زنها كامالً حجاب

 و بي حجاب نباشد.، به شرطي كه تنها نباشد، مجلسي كه او هست اشكالي ندارد
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  248، 3/247مجموع دروس و فتاوي الحرم المكي  -الشيخ ابن عثيمين

 ] آداب رفتار زنان با راننده و خادم115[

انه و نامحرم بيگ ها آنرد؟ آيا دا ميبر خورد با خدمتگذار ها و راننده ها چه حك س:
حجاب نكنم و روسري ام را  ها آناهد كه از خو ميند؟ مادرم از من شو ميشمرده 

 بپوشم..... آيا جايز است؟
واجب  ها آناگر محرم نباشند حجاب از ، راننده و خادم مانند ديگر مردها هستند ج:
جايز  ها آنتنها نشستن با هر يك از ، جايز نيست ها آنو بي حجابي در حضور ، است

هد چون پيامبر صلَّى باش مين انَ « علَيه وآله وسلَّم فرمود: اللـَّ أَةٍ إِالَّ كَ رَ لٌ بِامْ جُ نَّ رَ لُوَ ْ الَ خيَ

يْطَانُ  امَ الشَّ الِثَهُ هيچ مردي با زني تنها نمي نشيند مگر آن كه شيطان سومين « )2044F1(»ثَ

 » ستها آن
 ت. اطاعت از مادر در نافرماني خدا جايز نيس

 )99( ص، كتاب الدعوة–الشيخ ابن باز 

 ] معني خلوت116[

آيا خلوت يعني اينكه مردي با زني در خانه اي به دور از چشم مردم تنها  س:
 ود؟ ش ميبنشيند؟ يا هر نوع خلوت با زن حتي اگر جلوي مردم باشد را شامل 

دور از چشم اين نيست كه زن و مردي به ، منظور از خلوتي كه شرعاً حرام است ج:
بلكه اگر مردي در جايي با زني تنها در گوشي صحبت كند ، مردم در خانه اي تنها باشند
خواه اين در فضاي باز باشد يا ، را ببينند ها آنحتي اگر مردم ، اين در حكم خلوت است

خلوت با زن بيگانه به خاطر آن ممنوع است ، در ماشين يا پشت بام خانه و امثال آن
پس هر چيزي كه اين مفهوم را داشته باشد حكم ، اي براي زنا و فحشاستچون وسيله 

 خلوت را دارد. 
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  17/57فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 

 يا مكان ديگر ها آن] حرمت خلوت در بيمارست117[

زن پرستاري همراه من ، مكن ميدر بيمارستان در بخش مردان كار ، مردي هستم س:
د و گاهي كامالً تنها مي كن مير همين بخش بعد از وقت اداري تا صبح كار است كه د

آيا ، ما نمي توانيم اين وضعيت را تغيير دهيم، مي ترسيم كه به فتنه مبتال شويم، نشينيم
 شغل خود را ترك كنيم و حال آنكه شغل ديگري نداريم؟ لطفاً راهنمايي كنيد.

كه يك پرستار مرد و يك پرستار زن را تنها براي مسؤلين بيمارستان جايز نيست  ج:
اين يعني ، بلكه اين كاري اشتباه و منكري بزرگ است، تا صبح كشيك و مراقب بگذارند

از اينكه شيطان كار زشت و ، دعوت به بزهكاري؛ چون هرگاه مرد با زني تنها باشد
هر صلَّى چنان كه پيامب، وسايل آن را برايشان زيبا جلوه دهد ايمن نخواهند بود علَيه  اللـَّ

 لَّمسو هآليْطَانُ « د:فرماي ميو امَ الشَّ الِثَهُ انَ ثَ ةٍ إِالَّ كَ أَ رَ لٌ بِامْ جُ نَّ رَ لُوَ ْ هيچ مردي با زني « )2045F1(»الَ خيَ

 »شيطان است ها آنتنها نمي نشيند مگر آن كه سومي 
و به حرام منجر  چون حرام است، پس اين كار جايز نيست شما بايد آن را ترك كني

 د.كن ميو اگر اين كار را ترك كني خداوند زمينه كار بهتري را براي شما فراهم ، دشو مي

﴿ د:فرماي ميچون خداوند متعال                  

  ﴾ :برايش راه رهايى قرار ، اردو كسى كه از خداوند پروا بد« ]۳ – ۲[الطالق

 .»روزى خواهد داد، و به او از جايى كه نمى پندارد )2( خواهد داد

﴿ د:فرماي مياهللا تعالي                ﴾ :و « ]۴[الطالق

 »برايش در كار او آسانى پديد مى آورد، كسى كه از خداوند پروا بدارد
چون هر يك از شما پيش ، ن زن پرستار بايد از اين كار بپرهيزد و استغفار كندهمچني

 خدا مسؤل هستيد. 
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 )26 -24( ص، فتاوي عاجلة لمنسوبي الصحة -الشيخ ابن باز

 ] حكم تنها بودن مرد با زن نامحرم در ماشين118[

امحرم يم: براي مرد جايز نيست كه با زن نگو مياينجانب محمد بن صالح العثيمين 

لٌ «د: فرماي ميعلَيه وآله وسلَّم  اللَّـهدر ماشين تنها باشد؛ چون پيامبر صلَّى  جُ نَّ رَ لُوَ ْ الَ خيَ

مٍ  ْرَ عَ ذی حمَ أَةٌ إِالَّ مَ رَ هيچ مردي با زني به خلوت نشيند؛ مگر آن كه محرم او « )2046F1(»وامْ

 »حضور داشته باشد
اما ، ندارد؛ چون در اين صورت خلوت نيست اما اگر دو زن يا بيشتر بودند اشكالي

 ند عنوان مسافرت نداشته باشد.كن ميمسيري كه طي ، به شرطي كه ايمن باشند
 فتوا با امضاي شيخ ابن عثيمين

 ] تنها بودن زن با راننده در ماشين119[

حكم سوار شدن زن با مرد نامحرم براي آنكه او را در داخل شهر به جايي  س:
 و اگر جمعي از زنان با مرد نامحرمي سوار شوند حكم چيست؟ برساند چيست؟

نيست  ها آنسوار شدن زن با راننده اي كه محرم او نيست و كسي ديگر همراه  ج:
هچون اين حكم خلوت را دارد. پيامبر صلَّى ، دباش ميجايز ن علَيه وآله وسلَّم  اللـَّ

لٌ بِا« د:فرماي مي جُ نَّ رَ لُوَ ْ مٍ الَ خيَ ْرَ و حمَ ا ذُ هَ عَ مَ أَةٍ إِالَّ وَ رَ هيچ مردي با زني به خلوت « )2047F2(»مْ

 » نشيند مگر آن كه محرم او حضور داشته باشد

هپيامبر صلَّى  امَ «د: فرماي ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ الِثَهُ انَ ثَ أَةٍ إِالَّ كَ رَ لٌ بِامْ جُ نَّ رَ لُوَ ْ الَ خيَ

يْطَانُ   »شيطان است ها آنردي با زني تنها نمي نشيند؛ مگر آنكه سومين هيچ م« )2048F3(»الشَّ
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باشد يا زني ديگر همراهشان باشد و شك و ترديدي  ها آناما اگر مردي ديگر همراه 
در كار نباشد اشكال ندارد؛ چون با وجود نفر سوم خلوت از بين مي رود. اين زماني 

، سفر بايد محرم زن همراه باشداست كه مسافتي نباشد كه در حكم سفر است؛ اما در 

هچون پيامبر صلَّى  رمٍ «د: فرماي ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ عَ ذِی حمَ افِرِ املرأَةٌ إال مَ زن « )2049F1(»ال تُسَ

 د. كن مياعم از اينكه سفر زميني باشد يا هوايي يا دريايي فرقي ن» بدون محرم سفر نكند
 هـ  1410جمادي االخرة  17 1026مجلة البالغ ش  -الشيخ ابن باز

 تنها بودن با راننده براي رفتن به بيمارستان ]120[

او را يك راننده ، مادرم مشكل كليه دارد و هفته اي سه بار به بيمارستان مي رود س:
و با توجه ، دبر ميد به بيمارستان باش ميكه اهل سعودي است و متأهل و داراي فرزند 

شديد به ناچار مادر تنها با راننده به بيمارستان مي رود بدون به سختي شرايط و نياز 
آنكه محرمي همراه او باشد؟ او فرزند دارد اما وقتي كه او به بيمارستان مي رود آن جا 

 لطفاً راهنمايي كنيد. ، نيستند و در مدرسه هستند
نبايد با اهد به بيمارستان برود بايد همراه با محرم برود و خو ميمادرت هر وقت  ج:

ا « د:فرماي ميعلَيه وآله وسلَّم به طور كلي  اللَّـهچون پيامبر صلَّى ، راننده نا محرم برود مَ

الَ  يْطَانُ خَ امَ الشَّ الِثَهُ انَ ثَ أَةٍ إِالَّ كَ رَ لٌ بِامْ جُ د؛ مگر آن كه شو ميهيچ مردي با زني تنها ن« )2050F2(»رَ

 »ستها آنشيطان سومين 
 . آيد ميخلوت به شمار ، ان با راننده در ماشينتنها بودن مادرت

 و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم. ، و بااهللا التوفيق
  59 -17/58فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 

 ] تشويق زن به فراگيري دانش مفيد121[
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هپيامبر صلَّى  س: وزي را به زنان اختصاص داده بود تا امور علَيه وآله وسلَّم ر اللـَّ
د تا براي فراگيري علم در مسجد پشت سر دا ميدينشان را فرا بگيرند... و به زنان اجازه 

همردان حاضر شوند... چرا علما با اقتدا از پيامبر صلَّى  چنين وسلَّم علَيه وآله  اللـَّ
اهيم خو ميو ما ، كرده اند؛ اما كافي نيست ند؟ گرچه تا حدودي در اين زمينه كاركن مين

 بيشتر از اين كار شود. 
هترديدي نيست كه پيامبر صلَّى  ج: علما ، علَيه وآله وسلَّم اين كار را كرده است اللـَّ

طائف و جده به تعليم زنان ، خودم بارها اينجا در مكه، ندده ميهم اين كار را انجام 
 پرداخته ام.
بنده تقاضا شود تا وقتي را براي تعليم و درس دادن براي زنان اختصاص اگر از 

 م. موضع دوستان و علماي من همين است.ده مياين كار را انجام ، دهم
نور علي الدرب) سبب آگاهي و افزايش معلومات فراواني شده است. زنها ( برنامه

آن برنامه بشنوند. برنامه  مي توانند پرسش هاي خود را به برنامه بفرستند و پاسخ را از
 د.شو ميقرآن كريم) پخش ( و راديو، نداي اسالم)( هرشب دو بار از راديو

همچنين زنها مي توانند پرسشهاي خود را به داراإلفتاء بنويسند. آنجا كميته اي 
براي پاسخ گويي به سؤاالت ترتيب داده شده است. به هر حال مردان ، متشكل از علما
ت مساوي حق دارند از علم و دانش بهره مند شوند. اشكالي ندارد كه و زنان به صور

 زنان در سخنرانيها حضور پيدا كنند به شرطي كه حجاب داشته باشند. 
 )26، 25( ص، فتاوي المرأة-الشيخ ابن باز

 ا رعايت شرايطب مي] جواز حضور زنان در مجالس عل122[

مي و فقهي اي كه در مساجد برگزار انند در كالسهاي علتو ميآيا زنان مسلمان  س:
 شركت كنند؟، ودش مي

، ودش ميانند در كالسهاي احكام و عقيده كه در مساجد برگزار تو ميبله؛ زنان  ج:
شركت كنند. مشروط به اين كه از عطر و خوشبويي استفاده نكنند. حجاب شرعي را 

و اختالطي در كار  رعايت نمايند. مجلس زنان بايد از مجلس مردان مجزا و دور باشد



   

 2523 باب نوزدهم: احكام بانوان
 

ا« نباشد؛ زيرا رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم فرموده اند: هَ رُ اءِ آخِ وفِ النِّسَ فُ ُ صُ ريْ ، خَ

َا هلُ ا أَوَّ هَ ُّ رشَ   )2051F1(»وَ

بهترين صفوف زنان در نماز دورترين آن از صفوف مردان است و بدترين آن «
 »نزديكترين به صف مردان است.

ن نزديكتر است. بنابراين آخرين صف زنان بهترين زيرا اولين صف زنان به مردا
 است؛ چون از صف مردان دورتر است.

 )2/129(، )5( كتاب الدعوة –شيخ ابن عثيمين 
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 :فصل چهارم
توضيح احاديثي كه در 
 ارتباط با زنان هستند



 

لْعٍ الْـإِنَّ ...فَ ( ] معني حديث123[ نْ ضِ لِقَتْ مِ أَةَ خُ رْ  ..پيدايش زن از پهلو. )مَ

هپيامبر صلَّى  س: ا فإنَّ املرأةَ «د: فرماي ميعلَيه وآله وسلَّم  اللـَّ وا بالنساءِ خريً اِستَوصُ

لَعٍ  نْ ضِ تْ مِ لِقَ با زنان به خوبي رفتار كنيد و سفارش مرا در مورد آنان بپذيريد چرا « »خُ

قسمت باالي آن ، دهدنده) آفريده شده اند. و همانا كجترين بخش دن( از پهلو ها آنكه 
همچنان كج باقي مي ، است اگر بخواهي آن را راست كني مي شكند. و اگر رهايش كني

 »ماند. پس با زنان به خوبي رفتار كنيد و سفارش مرا در مورد آنان مد نظر داشته باشيد
شيخ شعيب ارناؤوط در تحقيق و توضيح خود بر كتاب رياض الصالحين در شرح 

 : اين مثال و تشبيه است چنان كه در روايت دوم تصريح شده استيدگو مياين حديث 
ند كه زن از پهلوي كن مينه آنگونه كه بعضي فكر » زن مانند پهلو است«المرأة كالضلع) (

 آدم آفريده شده است. در سنت صحيح چيزي در اين مورد نيامده است.
علَيه وآله وسلَّم با تمام  ـهاللَّبا اينكه پيامبر صلَّى ، اين بود سخنان شيخ ارناؤوط

 » زن از پهلو آفريده شده است« »خلقت من ضلع ةان املرأ«يد: گو ميوضوح 

﴿ د:فرماي ميچنان كه خداوند                ﴾

 »از او خلق كردكه شما را از يك تن يگانه آفريد و همسرش را « ]۱[النساء: 

﴿ د:فرماي مياهللا تعالي                     ﴾

از نشانه هايش آن است كه برايتان از [جنس ] خودتان همسرانى آفريد  و« ]۲۱[الروم: 
 »آرام گيريد ها آنتا به 

 ﴿ د:فرماي مياهللا تعالي           ﴾ :و خداوند « ]۷۲[النحل

 »از خودتان براى شما همسرانى قرار داد
زيرا حوا از پهلوي آدم آفريده شده است. آيا آنچه شيخ ، مفسرين گفته اند: يعني زنان

 رده كه:ارناؤوط گفته صحيح است يا اشتباه؟ و در مورد حديثي كه از آن استدالل ك

ـ« لَعِ الْ الضِّ أَةُ كَ رْ َا، مَ هتَ ْ رسَ ا كَ تَهَ مْ جٌ ، إِنْ أَقَ وَ فِيها عِ َا وَ تَ هبِ تَعْ تَمْ َا اسْ تَ هبِ تَعْ تَمْ إِنِ اسْ زن مانند « »وَ
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اهي همانطور كه كج است خو مياگر ، پهلو است اگر آن را راست كني آن را مي شكني
 چيست؟ » از آن بهره مند شوي

از پهلوي آدم  -يعني حوا عليها السالم–يد كه زن گو ميرا ظاهر حديث اين  ج:
و اين با حديثي كه با آن زن به پهلو تشبيه شده مخالفتي ندارد؛ بلكه ، آفريده شده است

كه زن مانند پهلو كج است؛ زيرا در اصل از آن آفريده شده  آيد مياز آن وجه تشبيه بر 
اگر ، پس كج بودن آن نبايد انكار شوداست. يعني زن از پهلوي كج آفريده شده است. 

به  اين تالش شوهر منجر، شوهر بخواهد او را راست كند و بخواهد كه كج نباشد
ادامه  ها آناگر او را با همين وضعيتي كه دارد بپذيرد زندگي ، ودش مياختالف و جدايي 

فتح از آنجمله ابن حجر در ، خواهد يافت. چنان كه شارحين حديث توضيح داده اند
بيان كرده است پس انكار اينكه حوا از پهلوي آدم آفريده شده درست  6/368الباري 
 نيست.

 و صلي اهللا علي محمد و آله و صحبه و سلم. ، و باهللا التوفيق
 )10 -17/8( فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و اإلفتاء

دِينٍ « حديث ] معني124[ قْلٍ وَ اتُ عَ اقِصَ  )ها ناقص استعقل ودين زن( »نَ

يند زنان در عقل و دين و ميراث و شهادت ناقص اند و گو ميبعضي از مردم  س:
را در پاداش و عقاب  ها آنيند خداوند گو ميسهم كمتري نسبت به مردان دارند. بعضي 

 با مردان برابر قرارداده است. نظر شما چيست آيا اين حكم از نظر شرعي صحيح است؟
اه زن را باال برده و آن را در جايي كه شايسته ي آن است شريعت اسالمي جايگ ج:

 شوهر و ولي زن را مكلف، قرار داده تا اين گونه از كرامتش پاسداري نمايد. شريعت
نمو ده تا مخارج او را تامين كنند و به خوبي از او سرپرستي نمايند و به نيكويي با او 

﴿ د:فرماي ميرفتار شود. خداوند متعال         ﴾ :و با آنان « ]۱۹[النساء

 .»به شايستگى رفتار كنيد
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هصلَّى  از پيامبر لِهِ « علَيه وآله وسلَّم روايت است كه فرمود: اللـَّ مْ ألَهْ كُ ُ ريْ مْ خَ كُ ُ ريْ ، خَ

ىلِ  مْ ألَهْ كُ ُ ريْ نَا خَ أَ الق و مهرباني با بهترين شما كساني هستند كه از نظر رفتار و اخ« )2052F1(»وَ

 » شمارفتار بهتري با خانواده ام دارم. زنانشان بهترين باشند و من ازهمه ي
، اسالم همه حقوق و تصرفات شرعي را كه مناسب با شخصيت زن است به زن داده

﴿ د:فرماي ميچنانكه خداوند                         

      ﴾ :و زنان از همچون حقى كه [شوهران ] به طور « ]۲۲۸[البقرة

بر خور دارند و مردان بر آنان [به مرتبتى ] برترى دارند و خداوند ، شايسته بر آنان دارند
 »پيروزمند فرزانه است

وكالت و عاريت و  يعني در معامالت مختلف از قبيل خريد و فروش و صلح و
وديعه و.... مانند مردان هستند. همچنين عباداتي كه مناسب زن است بر زن واجب 

 زكات و حج. ، روزه، نماز، گردانيده مانند: طهارت
اما شريعت اسالمي در ارث سهميه زن را نصف سهميه مرد قرار داده است؛ چون زن 

بلكه اين مرد است كه به ، دازدمكلف نيست كه مخارج خود و خانه و فرزندانش را بپر
 تهيه اين هزينه ها مكلف گرديده است.

همچنين در شريعت اسالمي شهادت دو زن برابر با شهادت يك مرد است؛ اما فقط  
، زيرا در معرض عادت ماهيانه، دشو ميدر بعضي موارد؛ زيرا طبعاً زن دچار فراموشي 

همه اين موارد خاطر او را مشغول وضع حمل و تربيت فرزندان قرار دارد و ، حاملگي
تا بهتر و دقيقتر ، يد: بايد دو زن باشند كه شهادت دهندگو ميد از اين رو شريعت كن مي

عيب ، د مانند رضاعكن ميشهادت دهند. اما در امور ويژه زنان شهادت يك زن كفايت 
 هاي نكاح و غيره. 

                                                            
)، و البيهقـي فـي   4177،4186)، وابـن حبـان  (  2260)، والـدارمي  ( 1977) وابن ماجه  (3895الترمذي  ( -1

  ».حسن غريب صحيح«) و قال الترمذي: 15477(  7/468» الكبري«
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طيبه در دنيا و پاداش زن و مرد در پاداش در برابر ايمان و عمل صالح و حيات 

 ﴿ د:فرماي ميفراوان در آخرت برابر هستند؛ خداوند متعال          

                             

     ﴾ :هر كس در حالى كه مؤمن است كار شايسته انجام دهد« ]۹۷[النحل ،

او را به زندگانى اى پاك زنده مى داريم و پاداششان را به [حسب ] ، مرد باشد يا زن
 »)97( به آنان مى دهيم، نيكوترين آنچه مى كردند

همانطور كه مرد از ، پس زن حقوقي دارد و واجبات و وظايفي بر عهده او هست
و كارهايي هست كه مناسب ، دارد و از سوي ديگر واجباتي بر او هستيك سو حقوقي 

ند باش ميچنان كه اموري هست كه مناسب زنان ، ند و منوط به مردان استباش ميمردان 
     و منوط به زنان است.

 و صلي اهللا علي محمد و آله و صحبه و سلم. ، و باهللا التوفيق
 )8 -17/6( و اإلفتاءفتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 

رأ( ] معني حديث:125[ م امْ هُ رَ ا أمْ مٌ وَ لّوْ وْ لِحَ قَ فْ قومي كه زني سرپرست « )ةً لَنْ يُ

 »ندشو ميامورشان باشد هرگز كامياب ن

آيا گروهي از زنان كه داراي تحصيالت عالي هستند حتي از بسياري از مردان  س:
عه را بعهده گيرند و عالوه بر اين آيا گوي سبقت را ربوده اند جايز است كه رهبري جام

د زن منصب و رهبري را به ده ميزن مي تواند پيشنماز شود؟ موانع ديگري كه اجازه ن
 دست بگيرد چيست؟ و چرا؟ 

د كه زن كن مياجماع امت و واقعيت امر بر اين داللت ، مقاصد شريعت، سنت ج:
هي بكرة رضي چون أب، نبايد مقام رياست و قضاوت را بر عهده بگيرد عنْه از پيامبر  اللـَّ

هصلَّى  مقام  د كه وقتي به ايشان خبر رسيد كه ايرانيانكن ميعلَيه وآله وسلَّم روايت  اللـَّ
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رأ« فرمود:، رهبري را به زني سپرده اند م امْ هُ رَ ا أمْ وْ مٌ وَ لّ وْ لِحَ قَ فْ نْ يُ قومي كه « )2053F1(» ًةلَ

 » بگذارند هرگز كامياب نخواهند شدكارشان را به عهده زني 
چون زنها عقلشان ناقص و ضعيف است و بسيار عاطفي ، اين يك قاعده كلي است 

يرد. رهبر و حاكم بايد به اوضاع رعيت و گ ميرا  ها آنعاطفه جلوي انديشيدن ، هستند
و سفر كند و به ميان مردم برود  ها آنملت رسيدگي كند از اين رو بايد به مناطق است

لشكر را فرماندهي كند كه بمنظور انعقاد ، د كه در جنگ و جهادشو ميگاهي الزم 
و قرار داد هاي تجاري بنندد كه همه اينها با ، ا دشمنان روبرو شودب ميي نظاها آنپيم

زن بايد دستوراتي را كه براي حفاظت از آبرو و ، اوضاع و روحيه زن همخواني ندارد
 ت كند.پاسداري جايگاهش آمده رعاي

د كن مياجماع امت در عصر خلفاي راشدين و قرن هاي سه گانه اول بر اين داللت 
و حال آنكه در آن زمان بعضي از ، كه فرماندهي و قضاوت نبايد به زنان سپرده شود

؛ اما شد ميمراجعه  ها آنزنان سواد ديني داشتند و در علوم قرآن و حديث و احكام به 
   يچگاه به رياست و پست و مقام و رهبري چشم ندوختند.زنان در آن سه قرن اول ه

 )17/13( و اإلفتاءلعلمية للبحوث ا ئمةالدا للجنةفتاوي ا

: « ] معني حديث:126[ ةَ الَ طَعُ الصَّ قْ أَةُ وَ الْـيَ رْ لْبُ األسود وَ الْـمَ رُ الْـكَ امَ زن و سگ « »حِ

 »دشو ميسياه و االغ اگر از جلوي نماز گذار رد شوند نماز باطل 

من بحمد اهللا ، مكن ميزني هستم كه در كنار يكي از مساجد شهر دمام زندگي  س:
روزي از ، انم و به طور متوسط علم و آگاهي هم دارمخو مينماز ها را سر وقت 

سگ ، د: زنكن ميسه چيز نماز را قطع «فت: گ ميبلندگوي مسجد شنيدم كه امام مسجد 
نم؛ چگونه زن به االغ و سگ ربط داده دا ميصحت اين حديث را ن». سياه و االغ

 د؟ آيا زن نجس است؟ راهنمايي كنيد. شو مي

                                                            
 اين باب گذشت. 99تخريج حديث در فتواي  -1
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خواه حكمت آن را ، اول اينكه: بايد هر مسلماني تسليم احكام شريعت باشد ج:
 بفهمد يا نفهمد. 

د كن ميدوم اينكه: زن نجس نيست بعضي از علما گفته اند: علت اينكه نماز را قطع 
 د. كن ميرد را از نظر مسايل غريزه اي و جنسي تحريك م، اين است كه زن

هسوم اينكه: حديث صحيح است و از پيامبر صلَّى  علَيه وآله وسلَّم روايت است  اللـَّ
كه اگر اين سه چيز از جلوي نمازگذار عبور كنند و نمازگذار ستره نداشته باشد يا از 

(ندكن ميرا باطل  ميان نماز گذار و ستره اش رد شوند نماز
2054F

پس بايد تسليم حكم خدا  )1
   يعني باطل كردن نماز.، شد و به آن عمل كرد. قطع كردن

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

 )12، 17/11( و اإلفتاء لعلميةللبحوث ا ئمةالدا للجنةفتاوي ا

 باسش را در بياورد)زن نبايد غير از خانه شوهر ل(] معني حديث: 127[

زن از در آوردن لباسش در غير از خانه شوهرش نهي شده است ، در حديث س:
مقصود اين حديث چيست؟ آيا جايز است كه زن لباس هايش را در خانه خانواده و 

 خويشاوندانش در بياورد؟ 
اين حديث را امام أحمد و ابن ماجه و حاكم از عائشه رضي اهللا عنها روايت  ج:

َ «اند:  كرده بَنيْ ا وَ يْنَهَ ا بَ رتَ مَ تْ سِ تَكَ ا فقد هَ هَ جِ وْ يْتِ زَ ِ بَ ريْ َا يفِ غَ تْ ثِيَاهبَ عَ ضَ أَةٍ وَ رَ امَ امْ يُّ  »اللَّـهِ أَ

هر زني كه لباسش را در غير از خانه شوهرش بيرون بياورد پرده اي كه بين او و «
 .)2055F2(»خداوند است را دريده است

نبايد زن در غير از خانه شوهرش لباسش را در  مراد از اين حديث اين است كه
بياورد و عورت او پيدا شود؛ زيرا احتمال دارد كه به مسائل ضد اخالقي و بي عفتي 

                                                            
 )511، 510مسلم ( -1
 ) و صححه و وافقه الذهبي.7780(  4/321)، و الحاكم3750)، ابن ماجه (6/198أحمد  ( -2
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لباسش را ، متهم شود؛ اما اگر زن در جايي امن مانند منزل خانواده و محارم خويش
 سبك كند و استراحت كند يا عوض كند اشكالي ندارد.

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

 )17/224( و اإلفتاء لعلميةللبحوث ا ئمةالدا للجنةفتاوي ا


	الحمد لله نحمده و نستعینه و نستهدیه، و نؤمن به و نتوکل علیه، و نشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، و نشهد أن محمداً عبده و رسوله و علی آله وصحبه و بعد:
	از آن جا که دکتر خالد بن عبدالرحمان الجريسي(0F ) به گردآوري فتاوای زیادی از علمای مشهور کشور اقدام نموده و آن را در مجموعهای بزرگ با نام «الفتاوی الشرعیّه فی المسائل العصریّه من فتاوی علماء البلد الحرام» چاپ نموده است و هم اكنون در صدد برآمده تا چاپ ...
	[در پايان] از ايشان به خاطر حُسنِ انتخاب، تلاشِ فراوان وصَرفِ هزينه، جهتِ نشر دانش و نفع آن به مسلمين، نهايت تشكّر و قدرداني را دارد. الله تعالی به او پاداشي بهتر برساند و بر این کار خير استوار گرداند! که به صلاحِ مسلمین است و هم در مسيرِ اصلاحِ امّت ...
	«و صلی الله علی محمّد و آله و صحبه و سلّم»
	عبدالله بن عبدالرحمان الجبرین 12 /9/1421 هـ.ق
	سپاس و ستایش الله تعالی را سزاوار است که سخن گفتن و طرح نظر درباره وی بی علم و آگاهی حرام است، در همین راستا در کتابش قرآن فرمود:
	﴿(((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((( ((( (( ((((((((((( ((((﴾ [الأعراف: 33]
	«بگو پروردگار من فقط زشتكاريها را چه آشكارش [باشد] و چه پنهان و گناه و ستم ناحق را حرام گردانيده است و [نيز] اينكه چيزى را شريك الله سازيد كه دليلى بر [حقانيت] آن نازل نكرده و اينكه چيزى را كه نمىدانيد به الله نسبت دهيد.»
	﴿(((( (((((( ((( (((((( (((( ((((( (((((( ( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( ((((((((( ((((﴾ [الإسراء: 36] «و چيزى را كه بدان علم ندارى دنبال مكن زيرا گوش و چشم و قلب، همه مورد پرسش واقع خواهند شد.»
	و گواهی میدهم هیچ معبودی برحق جز الله وجود ندارد. شریک و همتایی ندارد و اقرار می كنم، محمّد- صلی الله علیه وسلّم - بنده و رسول اوست[پس] درود و سلام الله تعالی تا روز قیامت بر او و آلش باد!
	امّا بعد: صاحبانِ خـرد و درایت اجماع نظر دارند که در امــور پيش آمده، دیدگاه همه ي افراد یا گروه ها پذیرفته نیست؛ جز آنکه از جانب دانشمندان و متخصّصان آن علم عرضه شود. پس شایسته نیست فردِ بیمار، تجویز چوپانی را بپذیرد که دیدگاه او جز در گوسفند چرانی و...
	﴿(((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (( ((((((((((( ((((﴾ [النحل: 43] «پس از آگاهان بپرسيد اگر نميدانيد»
	بر همین اساس چه بسا در کار ایشان رخنه و خللی حاصل گردد یا بلایا و مصائب بزرگی نازل شود و آن مردم را خواهی دید که ناآگاهانه به هر سو خواهند دوید و چیزهایی بر زبان میآورند که نه تنها نفعی نمیرساند بلکه زیان آور نیز هست و آن چه را اينان، سهل و کوچک می ...
	﴿(((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((﴾ [النساء: 83]
	«و اگر آن را به پيامبر و اولياى امر خود ارجاع كنند قطعا از ميان آنان كسانىاند كه [مىتوانند درست و نادرست] آن را دريابند»
	[همچنان كه شاعر ميگويد]:
	[این مردم] مانند شتری هستند که در بیابان تشنگی آن را هلاک میکند در حالی که بر پشت آب دارد، امّا نمیتواند از آن بهره ای بگیرد.
	چه بسیار میبینیم و میشنویم کسانی را که بدون هیچ فکر و اندیشه ای فتاوای بزرگان را دریافت میکنند و بر پاره اي از احکام خرده میگیرند، حال آنکه در این موضوع، صاحب نظر نیستند و [در این راه] به اقامه سخنان اهـل علم و درایت می پردازند و خود در پايانِ قاف...
	- به پروردگار قسم! رنج و ناراحتی به کرم منسوب نخواهد شد، مادامی که در دنیا انسان کریم وجود داشته باشد (با وجود انسان کریم زحمتی نخواهد بود)
	- امّا وقتی سرزمین ها نابود شدند و گیاه آن از بین رفت هر خس و خاشاکی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
	زماني كه در گروه زيادي از مردم دو پديدهي زير جمع شد؛ سستی در طلب شایستگان علمی و فقهی و پیروی از کسانی که لایق افتا نیستند- مردم به مشکلات و معضلات فراواني مواجه میشوند. همان پدیده ای که پیامبر – صلی علیه و سلّم- از آن خبر داد و فرمود: هرگاه مردم بز...
	﴿((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((﴾ [البقرة: 285]
	«شنيديم و اطاعت كرديم و پرودگارا! آمرزش تو را خواهانيم و بازگشت به سوي تواست»
	چون فرمان الله تعالی فرا رسید مؤمنان[واقعی] دیگر هیچ اختیاری ازخود ندارند و در مقابل دستور خدا و رسولش بهانه ای به پیش نمی کشند:
	﴿((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( ((((﴾ [الأحزاب: 36]
	«هيچ مرد و زن مؤمني در كاري كه خدا و رسولش داوري كرده باشند اختياري از خود ندارند. هركس از دستور الله ورسولش پيروي كند گرفتار گمراهي كاملاً آشكاري ميگردد»
	برای دریافت همین مطلوب، نیاز شدیدی به هماهنگی و نزدیکی فتوا در بسیاری از امور مسلمین است تا طالبان حقیقت به منتها درجهي واقعيّت برسند و از آبشخور ومنبع اصلی آن سیراب گردند و با اعمالِ آن به پاداش و ثواب نایل آیند وهم فرمان الله و رسولش را اجابت كرده ...
	﴿(((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((...
	اگر هُدهُد در پیشگاهِ سلیمان [علیه السلام] سخنوري نمیآموخت، به خود جرأت نمیداد که قلم را در نگارشِ پیشگفتار کتابی به حركت وادارد که جامع و حاوی فتاوی عالمان و دانشمندان بزرگوار است، همونانی که نشانه های قبول و وصولشان به یقین رسید و آشکار شد و در ع...
	هرکس در این کتاب که از مروارید های فتاوی و گنجینه های سخن گرد آوری شده بنگرد «الفتـاوی الشرعیّة فیالمسائل العصریة من فتاوی علماء البلد الحرام» خواهد دید که گردآورندهي آن دکتر «خالد بن عبدالرحمان الجریسی» نهایت تلاش خود را جهت تحقیق و پی گیری مسائل،...
	- ای خالد تو کتابی از گوهرهای فقهی را جمع ساختی و آن را با مرواریدهای درشت آراسته گردانیدی.
	- با شتاب براي بخش و بذل آن به مسافرت پرداختی و با این تلاش خود خوانندگان را در بیابان و شهر (همه جا) بهرمند ساختی؛ یعنی همگان را از این کتاب بهره مند گردانیدی.
	- و با پخش آن گویی مُشکی خوشبو در جهان پراکندی که بدون خورشید و ماه می درخشد و در حرکت است.
	- تو با این کار بر نسل مسلمان [نیز] منّت گذاشتی، رپس ای سرور و بزرگ ذی نفوذ و نیرومند! تلاش تو چون نقش بر سنگ، ماندگار خواهد بود.
	اگر ريزش شبنم شكر گزار ارزش كتاب توباشد، چگونه خواهد بود اگر باران شديد شكرگزار آن ريزش باشد يا اگر قطرات زياد شبنم باريزش خود در صدد شكرگزاري از بركات كتاب تو برآيد چگونه خواهد توانست وقتي كه بركات كتاب تو چون باراني شديد و مداوم است؛ يعني شبنم با قط...
	[در پایان] از باري تعالی خواهانم، با اين کتاب به گرد آورنده، خواننده، ناشر و همهي مسلمین سود و نفع برساند!
	بندهي نیازمند بخشایش الهی
	ابو عبدالله سعد بن عبدالله البريك
	رياض28/8/1418هـ
	إنَّ الحمد لله نحمده و نستعینه و نستهدیه، و نؤمن به و نتوکل علیه، و نشهد أن لا إله إلا الله، و نشهد أن محمداً عبده و رسوله، وبعد:
	امّا بعد: در واقع، گناهان از قوی ترین انگیزه هایی هستند که بلاها را به سوی انسان می کشند و خارهای رنج و قضای بد و توأم با آن سرزنش دشنمنان را به ارمغان ميآورند و این دلیلی قاطع بر از بین رفتن نعمت هاست و رسیدن رنج ها و آلام از جانب باری تعالی هم چنان...
	﴿(((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((﴾ [الروم: 41]
	«به سبب آنچه دستهاى مردم فراهم آورده فساد در خشكى و دريا نمودار شده است تا [سزاى] بعضى از آنچه را كه كردهاند به آنان بچشاند باشد كه بازگردند»
	برای مسلمان خردمند، جای هیچ گمانی باقی نخواهد ماند که در پسِ هر بلا و مصیبتی که نازل میشود گناهی قرار دارد؛یعنی هر بلایی ثمره و نتیجهي گناهانی است که بندگان انجام داده اند.الله تعالی میفرماید:
	﴿(((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((﴾ [الإسراء: 7]
	«اگر نیکی کنید به خود کنید و اگر بدی کنید باز به خودتان بدی میکنید»
	نتيجه ميگيريم، بسیاری از کارها و مسائلی که مردم از آن بـا بی توجّهی میگذرند و کم اهمیّت در نظرشان جلوه میکند سرانجام سبب هلاک و نابودیشان خواهد بود در حالی که از واقعيّت امر بی خبرند.در حدیث صحیح پیامبر( میفرماید:
	«ایّاکُم و مُحقَّراتُ الذُّنوبِ، فأنّهنَّ یَجتَمَعْنَ علی الرّجُل حَتّي یُهلِکنَهُ، و إِنَّ رسولَ الله- صلی الله علیه وآله وسلم- ضَرَبَ لَهنَّ مثلاً: کَمَثلِ قَومٍ نَزَلُوا أرضَ فلاةٍ فَحضَرَ صنیعُ القومِ؛ فَجَعَلَ الرّجلُ یَنطلقُ فیجیء بالْـعودِ، وَا...
	«از گناهان کوچک بپرهیزید؛ زیرا کثرت انجام این گناهان و جمعِ آنها سبب هلاک صاحب آن میگردد. و در همین راستا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مثالی زدند و فرمودند: گناهان کوچک و سرانجام آنها مانند گروهي است که در بیابانی اتراق ميكنند، بزرگ آن گروه، ...
	بنگر- الله به من و شما رحم کند- چگونه این داستان و تمثیل نبوی بيان ميكند چوبي خشک در صورت کثرت به آتشی سوزان بدل میشود و اینگونه گناهان کوچکی که انسان آنها را خوار میشمارد، اسباب ورود او را به جهنم فراهم خواهد ساخت - پناه بر الله- در مقابل، اعمال ...
	رسول الله– صلی الله علیه وسلم - میفرماید: «اتّقوا النّارَ وَلَو بِشِقِّ تَمرةٍ، فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَبِکَلِمَةٍ طَیِّبَةٍ»(2F ).
	«خویشتن را از آتش دوزخ برهانید گرچه با دادن نصف دانه ای خرما با شد و اگرممکن نشد سخنان خوب و نيكو بگوييد».
	در عصر ما آشوب ها فراوانند و سخن و مباحثه درباب مسائل مهم بسیار است و بر مسلمان لازم است که در اين میان حق را از ناحق باز شناسد.
	امروزه کمتر مسلمانی است که از مباحثه و اختلاف در باب مسایل حلال و حرام در امان مانده باشد؛ بدون اینکه طرح این مسایل از منظر علم و دانش طرح گردد. حال آنکه قرآن آشکارا در این مورد سخن گفته و بر چنین افرادی بانگ بر آورده است:
	﴿(((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((( (((( (((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((﴾ [النحل...
	«و به خاطر چيزي كه بر زبان مي رانيد به دروغ نگوييد اين حلال است و آن حرام و در نتيجه بر الله، دروغ بنديد، كساني كه بر الله دروغ مي بندند رستگار نميگردند. (تمام دنیا با توجه به آخرت) كالاي كمي است و عذاب دردناكي (پس از پایان زندگی دنیوی) دارند».
	الله تبارک و تعالی میفرماید:
	﴿(((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((﴾ [الأنعام: 144]
	«و چه کسی ظالم تر از فردی است که بر الله، دروغ بندد تا از روی جهل و نادانی مردم را گمراه سازد.خداوند هیچ وقت ستمکاران را به راه راست هدایت نخواهد نمود».
	رسول الله- صلی الله علیه وسلم - میفرماید: «مَن کذَبَ عَلیَّ مُتَعَمِّداً فَلیَتَبوّاْ مَقعَدهُ مَن النّار» (3F ).
	«هر کس به دروغ سخنی از جانب من گوید، سر انجامش دوزخ است».
	چون سستی و سهل انگاری بسیاری از مردم را مشاهده نمودم و اینکه در جهت جستجوی احکام صحیح اقدام نمیکنند، گرچه بر هر مسلمانی واجب است در مسايل بزرگ و کوچک از متخصصان و صاحبانِ آگاهی پرسش نماید، هم چنان كه قرآن میفرماید:
	﴿ (((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (( ((((((((((( ((((﴾ [النحل: 43]
	]ما پیش از تو نیز مردانی را روانه کردیم جز اینکه به آنها وحی فرستادیم پس از آگاهان بپرسید اگر نمیدانید.]
	عطف به این موارد مناسب دیدم که به هر خانوادهي مسلمان، این مجموعه را اهدا نمایم که در بر گیرندهي مجموعهای از فتاوی اجتماعی با موضوعات مختلف است که ازجانب علماي بزرگوار ما صادر شده اند؛ کسانی چون:
	- جناب شیخ عبدالعزیز بن عبدالله باز (رحمه الله)
	- جناب شیخ محمد بن صالح العثیمین (رحمه الله)
	- جناب شیخ عبدالله ابن عبدالرحمان بن جبرین- (حفظه الله)
	جناب شیخ صالح بن فوزان الفوزان (حفظه الله)
	و فتاوای صادر شده از «لَجنة الدائمة» «هیأت فتوا» متشکل از علمای بزرگ عربستان موسوم به «هیئة کبار العلماء».
	برای تحقق این مهم به جمع و تدوین رساله ها و فتاوائی که قبلاً آن را در کتاب جداگآنهاي جمع کرده بودم، همّت گماشته و فتاوای دیگری در مسائل جدید و روزمره بدان افزودم و آن را «الفتاوی الشرعیّة فی المسائل العصریّة من فتاوی علماء البلد الحرام» نام گذاشتم که...
	شیوهي کار:
	1- تکرار فتاوای برخی از علما در یک مسأله جهت تأکید بر آن حکم و نشان دادن وحدت نظر علما بر آن یا اینکه برخی از دیدگاه ها در بر دارندهي اطلاعاتي مفید و ارزشمند بودند.
	2- تکرار یک فتوا در دو یا چند جای کتاب، به خاطر مناسبت یا نافع بودن آن.
	3- قرار دادن فتاوا با حکم های متفاوت در یک مسأله در یک جایگاه که به جهت بالا بودن تفاوت و اختلاف یا ارتباط با همدیگر.
	4- تنظیم و ترتیب فتاوا در فصول مستقل تا مراجعه به آسانی صورت پذیرد.
	5- شماره گذاری آیات و نوشتن آنها با رسم الخط قرآنی.
	6- قرار دادن احادیث نبوی در بین گیومه («») تا از سخنانِ دیگر متمایز باشد.
	7- تخریج احادیث از منابع اصلی – اکثر- با عنایت به تعدیل الفاظ حدیث از تقديم يا تأخيري كه به وسيلهي مفتي صورت پذيرفته كه ناشي از قرائت حفظي آن بوده است در غير اين صورت با نوشتن عباراتي چون: شبيه آن، به همان معنا و.. موارد را يادآوري نموده ام.
	8- عدم زياده روي و مبالغهي بيمورد در باب اخراج احاديث؛ مگر در صورت نياز.
	9- حرکت گذاری احادیث همراه با توضیح برخی از کلمات و مفرداتِ دشوار.
	10- اضافه نمودن عبارت های زیر بعد از این اسامی: محمد (صلی الله علیه و سلّم)، انبیا یا فرشتگان (علیه السلام)، بعد از نام صحابی (رضی الله عنه).
	11- ارجاع فتاوای بزرگان و علما به منابعی که موضوع را از آن أخذ کرده ام.
	مثال: در ذيلِ فتاوای شیخ ابن عثیمین و ابن جبرین اینگونه آمده است: «فتوی علیها توقیعه» یا عبارت«مِن قولِه و املائه» یعنی فتوایی که امضا شده یا سخني كه املا و تقرير وی است و چندی دیگر و همهي این پاسخ های شرعی، پاسخ پرسش هايي است مخصوص که این جانب از آن...
	12- اعتماد و استحکام بخشی به فتاوای علما با ارجاع فتاوی به مصادر اصلی.
	13- دخل و تصرّف در برخی از سؤالها به خاطر دوري از طولانی شدن و رسيدن به مقصودِ اصلي.
	14- سعی نمودم تا جایی که ممکن بود عناوینِ فتاوی با مضمون آن هماهنگ باشد، لذا به تعدیل و تفسیر بسیاری از عناوین سؤالها اقدام نمودم، در حالی که در مراجع ذی ربط چنین التزامی رعایت نشده بود.
	15- رعایت علایم نگارشی؛ چون: «نقطه، ویرگول، نقطه ويرگول، علامت سؤال و تعجّب و...» به اندازهي توان تا به مفهوم اصلی کمک نمايد.
	16- در پايان، دو نوع فهرست ارائه نمودم؛ فهرستِ موضوعات و دیگری فهرست مآخذ و منابع.
	17- سعی وافر و همِّ کامل برآن بود که این کتاب به شکلی آراسته و زیبا عرضه گردد و همراه با آن از حیث مفهوم نیز نافع باشد ـ إن شاء الله ـ.
	حال، لطف و كرمِ پروردگار را برخود و شما یادآورخواهم شد که بر ما منّت نهاد؛ یعني ما را علم آموخت و رهنمون ساخت و این نعمتی است بس بزرگ.
	رسول الله - صلی الله علیه وسلم - میفرماید: «اِنَّ اللهَ لا یَقبضُ العِلمَ اِنتراعاً ینتزِعَه مِن الْـعِبادِ و لکنْ یَقبضُ العِلمَ بقَبضِ العلماءِ حتّی اذا لَم یُبْقِ عالِماً إتّخِذ الناسُ رؤوساً جُهالاً فَسُئلوا فأفتوا بغیرِ علمٍ فَضَلّوا وَأَضَلُّوا...
	«بدرستی که خداوند علم را از قلوب مردم بر نخواهد گرفت، بلکه آن را با نبود دانشمندان باز پس ميگيرد، به گونهي كه دانشمندي شايسته باقی نخواهد ماند. آنگاه مردم بزرگان نادان و جاهل را به رهبری خواهند گرفت و آنان نیز بی علم وآگاهی فتوا میدهند و با فتاوي غ...
	از رسول الله - صلی الله علیه وسلم - در باب فضل و بزرگي عُلما روایت شده است:
	«اِنّ مثلَ العلماءِ فی الأرضِ کَمَثل النّجوم فی السَّماءِ یُهتَدی بها فی الظُّلماتِ البرِّ و الْـبحر فإذا إنطمَسَتِ النّجُومُ أوشک اَن تَضلَّ الهُداةُ» (5F ).
	بدرستی که علما و دانشمندان، در جهان مانند ستارگان آسمانند که مردم از آنها در خشکی و دریا راهنمایی میگیرند و هرگاه ستارگان از بین رفتند احتمال می رود که مردم به بيراهه روند و به مثابه آن با از بين رفتن علما، جامعه نيز به گمراهي گرايد.
	[در پایان] از درگاه الله تعالی، خواستارم این مجموعه را در پیشگاه خود عملي خالصانه محسوب بدارد و ما و شما را به آنچه دوست میدارد و میپسندد هدایت کند و راه حق را به ما بنمایاند و پیروی از آن را نصیب ما گرداند و این توفیق را ارزانی فرماید تا از باطل د...
	و سخن پاياني ما اين است؛سپاس و ستایش الله تعالی را که پروردگار جهانیان است و صلوات الله بر پیامبر ما محمّد و بر اهل بیت و اصحابش.
	د. خالد بن عبدالرحمان الجریسي
	* در مورَّخ 8/7/1391هجری و با شماره 1/137؛ به دستور پادشاه عربستان هیأت علمای بزرگ (هيئه كبار العلماء) شکل گرفت و «اللجنهُ الدائمه» از آن منشعب گشت و اعضایش براساس فرمان شاهی از بین افراد هیأت مذكور انتخاب میشوند.
	* منشور اصلی این کمیته؛ آماده سازي مباحث برای بررسی، قبل از طرح آن در هیأت علما، صدور فتاواي فردي و همراه با آن پاسخ گویی به سؤالات پرسش کنندگان در امور عقیدتی، عبادی، معاملات و احوال شخصیّه. این کمیته با نام «اللجنة الدائمة للبحوث والفتوی» خوانده شد.
	* هیچ فتوایی از اللجنة الدائمة صادر نخواهد شد؛ جز اينكه اكثر اعضا موافق باشند، همچنين تعداد ناظرين در فتوا کمتر از سه نفر نیست. هرگاه تعداد آرا در مسألهای برابر شد، دیدگاه و رأي رئیس کمیته تعیین کننده است (6F ).
	* از آغاز شکل گیری تا کنون «اللجنة الدائمة» را بزرگانِ زير سرپرستي و هدايت نموده اند:
	1- جناب شیخ ابراهیم بن محمد بن ابراهیم آل شیخ (رحمه الله)؛
	2- جناب شیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز (رحمه الله)؛
	3- جناب شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ (حفظه الله).
	تولّد، نشو و علم اندوزی؛
	جناب شیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن عبدالرحمان بن محمد بن عبدالله بن باز – رحمه الله علیه- در دوازدهم ذی حجّهي سال 1330 هجری در شهر ریاض متولّد شد، در خانواده ای که اکثر مردان آن به علم و دانشوری شهره اند.
	در ابتدای امر جناب شیخ عبدالعزیز بن باز، بینا بوده، امّا در همان اوان كودكي به نوعی از بیماری چشم، مبتلا شد (1336هـ)که باعث تضعيف چشمشان گشت. سرانجام در اوّل محرّم 1350 هـ.ق برای همیشه بينايي خود را از دست دادند.
	شیخ عبدالعزیز بن باز – الله از او خشنود باد- در سایهي تربیت دینیِ مداوم قرآنی و اهمیّتی که بزرگان خاندان به آن مبذول ميداشتند، نشو و نما یافت و قرآن کریم چون نوری، زندگی وی را روشن گردانید و از همان ابتدا به حفظ و مدارسهي قرآن همّت گماشت، لذا نرسید...
	علوم شرعی و دینی را نزد علماي عظام ریاض آغاز کرد و به آن استمرار بخشید تا مقامیشاخص و علمي را فرا چنگ آورد. برخی از استادان وی:
	شیخ محمد بن عبداللطیفآل شیخ، شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ، شیخ سعد بن عتیق، شیخ حمد بن فارس، شیخ سعد بن وقاص بخاری- شیخ محمد بن ابراهیم آل شیخ- رحمهم الله ـ..
	جايگاه ِ تعليمي و تبليغي شيخ ابن باز:
	مسیر علمیشیخ ابن باز- رحمهالله- و افاضات علمیآیشان حولِ محور چندين اصل مهم است که در هر یک از آنها امام بود و بر اثر تجربه ها وممارست هايي كه كسب نمود، هرچه بيشتر برابعاد شخصيّتي ايشان افزوده شد.
	در آغاز، به عنوان قاضي ای منطقهي خرج شروع به كار نمود (1357- 1371هـ.ق) و از سال1372 هجری به مدّت يك سال در «معهد علمی» ریاض به تدریس اشتغال ورزید. بعد از آن در سال 1373هـ.ق به دانشکدهي شریعت ریاض منتقل شد تا به تدریس فقه، توحید و حدیث بپردازد. و این...
	در سال 1381هـ.ق. به نائب رئیسي دانشگاه اسلامی مدینه منصوب شد و در این منصب تا سال هجري1390 باقی ماند و سرانجام، شخصاً ریاست دانشگاه را عهده دارگشت (1390ـ 1395). در 14 شوّال 1395هجري، به فرمان پادشاه سعودی، شیخ در مقام وزیر به رياست ادارهي«البحوث العل...
	درمحرم سال 1414 هـ. ق. جناب شیخ عبدالعزیز بن باز با حفظ سِمَت، «مفتی عام» کشور عربستان شد و تا وقتی که دارِ فانی را وداع گفت در دو مقامِ مذکور باقی ماند؛ الله بر او رحم کند و او را در بهشت برین خود جای دهد!
	علاوه بر موارد فوق، شیخ ریاستِ مجالس و هیأت های علمی و اسلامی زیادی را عهده دار بود یا در آن عضویت داشت چون:
	- ریاست «هیئة کبار العلماء»
	- ریاستِ «المجلس التأسیسی لرابطة العالم الإسلامی»
	- ریاستِ «المجمع الفقهی الإسلامی در مکة مکرمه»
	- عضویت در مجلس اعلای دانشگاه اسلامی مدینه
	- عضویت در «هیئة العليا للدعوة الإسلاميّة»
	- عضویت در مجلس شورای جهانی جوانان اسلامی
	و عضویت در چند مجلس و هیأت اسلامی.
	همچنین شیخ، ریاستِ تعدادي از کنفرانسهاياسلامی را در کشور عربستان عهده دار بوده اند که راه را برای ارتباط و تبادل نظر با بسیاری از مبلّغان و داعيان و علمای مسلمین در اقصي نقاط جهان فراهم می ساخت.
	آثار و تألیفات؛
	با وجود این که ایشان مسئولیت های گوناگونی را عهدهدار بودند، امّا هیچگاه جایگاه خود را به عنوان یک دانمشند تأثیر گذار و یک مبلّغ اسلامیفراموش نکرد؛ از این جهت آثار و کتاب های زیادی از خود به یادگار گذاشت.
	1- الفوائد الجلیة فی المباحث الفرضیّة؛ 2- تحقیق و تبیین بسیاری از مسائل حج و عمره و زیارت؛
	3- التحذیر من البدع؛4- دو رساله کوتاه در زکات و نماز 5 - العقیدة الموجزة وما یضادها؛
	6- وجوب العمل بسنة الرسول 7- الدعوة إلی الله و اخلاق الدعاة 8- وجوب تحکیم شرع الله و نبذ ما خالفه 9- حکم السفور و الحجاب و نکاح الشغار 10- شیخ محمد بن عبدالوهاب دعوته و سیرته 11- سه رساله در نماز 12- حکم الإسلام فی مَن طعن فی القرآن أو فی رسول الله 13...
	فعالیتهای تبلیغی و اهتمام به دین و امت؛
	شیخ ابن باز، نقش بارزي در عرصه هاي متعددي از تبليغ و اهتمام به امور مسلمين ايفا نمودند؛ از جملهي آنها پشتیبانی از مؤسسات و مراکز اسلامی در اقصی نقاط جهان، اهتمام و توجّه زياد به مسائل توحیدی، یکتا پرستی، عقیده و...
	جناب شیخ، اهتمام خاصّی به حفظ و تعلیم قرآن داشت براي همين از اجتماعات و تشکّل های حفظ قرآن کریم، بسیار حمایت میکرد و در جهت تشویق آنها نهایت همکاری و تلاش را ابراز میداشت و همزمان به امور مسلمین نیز اهتمام تمام داشت و می کوشید مشاکل و مسائل آنان را...
	شیخ با تلاش پیگیر خود ازدرس و تعلیم گرفته تا گفتگوها و مناظرات مختلف و نوشتن مقالات، توانست نهال مفاهیم اسلامی صحیح را در جان و دل مسلمین بکارد.
	بر همین اساس میبینیم ايشان در رسانه های عمومیبرای دعوت، تبلیغ و ارشاد، حضوري چشم گیر داشت و از وی در مجلهي «البحوث الإسلامیه» مقالات متنوّع و زيادي به چاپ رسیده است. به خاطر همین تلاش مداوم بود كه مؤسسهي«ملک فیصل» در سال 1402هـ.ق؛ به خاطر ارج گذاش...
	درگذشت:
	سرانجام شیخ ابن باز، در سال 1420 هـ.ق، روز پنجشنبه قبل از طلوع فجر در شهر طائف در منزل شخصی خود دار فانی را وداع گفت؛ جسد وی به مکّه منتقل شد و جمع زیادی از مسلمانان در مسجد الحرام بر وی نماز گذاردند، آن گاه در گورستان «العدل» به خاک سپرده شد.
	الحمد لله وحده و الصلاة و السلام علي من لا نبي بعده... و بعد:
	و ميفرمايد: ﴿(((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((﴾ [آل عمران: 19]
	«دين مورد قبول در نزد الله فقط دين اسلام است».
	الله تعالى ميفرمايد: ﴿(((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((﴾ [آل عمران: 19]
	«دين مورد قبول در نزد الله فقط دين اسلام است».
	الله تعالى ميفرمايد: ﴿((((((( ((((((((((((((( ((((((((﴾ [الحجرات: 10] «فقط مؤمنان برادران يكديگرند».
	ج: الحمد لله و الصلاه و السلام علي رسول الله و علي آله و اصحابه و من اهتدي بهداه. امّا بعد:
	الله تعالى ميفرمايد: ﴿(((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((((((﴾ [المائدة: 2]
	«هرگز در راه گناه و تعدي همكاري ننماييد».
	ج: الحمدلله و الصلاة و السلام علي رسول الله و علي آله و اصحابه و من اهتدي بهداه... و اما بعد:
	امام احمد و امام شافعی و به گمانم امام مالک گفته اند: (اگر بیشتر از چهار روز نیت بکند نماز را تمام بخواند و اگر چهار روز یا کمتر از آن نیت بکند، نماز را کوتاه بخواند). لیکن امام شافعی روزهای دخول و خروج را حساب نکرده و روزهای مفید و خالص را چهار روز م...
	همچنین اطاعت از شوهر و پدر در کارهایی که گناه هستند جایز نیست. امّا شایسته است زن و فرزند در حل مشکلات از نرمی و شیوه خوب به کار گیرند و دلایل شرعی و واجب بودن اطاعت از الله تعالى و پیامبرش را برای پدر یا مادر یا شوهر بیان کنند. از نافرمانی الله تعالى...
	اگر در تلویزیون و ویدیو منکری نباشد، تماشای آن اشکالی ندارد. گوش دادن به همایش های علمی و درس های مفید خوب است؛ امّا باید از تماشای فیلم هایی که در آن منکرات پخش میشوند پرهیز کرد. همان طور که رفتن به سینما به خاطر آن که انواع کارهای باطل در آن هست؛ د...
	شیخ ابن باز، مجموع فتاوی و مقالات متنوعه (5/358)
	س: پدرم کارهایی انجام میدهد که با شریعت مخالف اند. در این صورت وظیفه ي من در برابر پدرم چیست؟
	ج: از الله تعالی مسئلت می نمایم که پدرت را هدایت کند و به او توفیق توبه بدهد. توصیه ما به شما این است که با او به نرمی رفتار کنی و با اسلوب و شیوه خوب او را نصیحت کنی و از هدایت او مأیوس نباشی.
	الله تعالی در ضمن این که انسان را توصیه نموده که شکر گذار الله تعالی باشد؛ نیز او را توصیه نموده که شکر گذار پدر و مادرش باشد. فرزند را فرمان داده است که در دنیا با پدر و مادر به نیکی رفتار کند؛ گرچه آن دو با تلاش از فرزند بخواهند که به الله تعالی کفر...
	همچنین شما را توصیه میکنیم که برای هدایت او از الله کمک بخواهی و بعد از الله تعالی خویشاوندان خود همچون عموهایت ودیگر کسانی که پدرت به آنها احترام قایل است کمک بگیری شاید پدرت نصحیت آنها را بپذیرد. از الله تعالی میخواهیم که ما، شما و پدرت را هدای...
	والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته.
	شیخ ابن باز- مجموع فتاوی و مقالات متنوعة (5/354)
	س: اگر از مال خود برای مادرم صدقه بدهم آیا این جایز است؟ آیا ثواب این صدقه به مادرم رحمهاالله میرسد؟
	ج: بله، جایز است که انسان از سوی مادر یا پدر مرده اش صدقه بدهد، و ثواب صدقه به کسی که برای او صدقه داده شده میرسد. به دلیل آن که در صحیح بخاری روایت است که مردی نزد پیامبر صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آمد وگفت: «إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ...
	«مادرم ناگهان وفات یافت و به نظر من اگر فرصت حرف زدن می یافت صدقه میداد، آیا میتوانم از سوی او صدقه بدهم؟ پیامبر صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فرمود: بله»
	همچنین پیامبر صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ به سعد بن عباده رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُ اجازه داد که باغ نخل خود را بعد از مرگ مادرش برایش صدقه کند.(1489F )
	«هرگاه انسان بمیرد عملش قطع میشود؛ مگر از سه چیز: صدقه جاریه یا علمی که از آن استفاده میشود یا فرزند صالحی که برایش دعا میکند»
	امّا اگر انسان عمل صالحی بعد از مرگ پدر و مادرش به این نیّت انجام دهد که ثوابش به آنها برسد اشکالی ندارد.
	شیخ ابن عثیمین، کتاب الدعوة (5)2/151
	س: چگونه باید به پدر و مادر نیکی کرد؟ آیا میتوان برای یکی از پدر ومادر عمره کرد، با این که او قبلاً عمره را انجام داده است؟
	ج: نیکی به پدر و مادر یعنی این که با مال، مقام و سود رساندن بدنی به پدر و مادر نیکی شود، و این واجب است. نافرمانی از پدر و مادر گناه کبیره و ضایع کردن حق آنهاست. نیکی به پدر و مادر تا وقتی که زنده هستند، مشخص است. همان طور که گفتیم یعنی با مال، مقام ...
	صدقه دادن از سوی آنها جایز است؛ امّا به فرزند گفته نمیشود که از سوی آنها صدقه بده؛ بلکه گقته میشود اگر صدقه دادی جایز است و اگر صدقه ندادی دعا کردن برای شان از همه چیز بهتر است؛ چون پیامبر صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ میفرماید: «إِذ...
	«هرگاه انسان بمیرد عمل او قطع میشود مگر از سه چیز: از صدقه جاریه و علمی که از آن استفاده میشود و یا فرزند صالحی که برایش دعا میکند».
	پیامبر صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دعا را در جایی بیان کرده که از عمل شخصی سخن گفته است، پس این دلیلی است بر آن که دعا برای پدر و مادر بعد از وفاتشان از صدقه دادن از سوی آنها بهتر است؛ چون اگر اینها از دعا بهتر میبودند پیامبر صَلَّى ا...
	چنان که در حدیث سعد بن عباده رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُ وقتی که سعد از پیامبر صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اجازه خواست که از مادرش صدقه دهد، پیامبر صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ به او اجازه داد، و این اشاره به آن است که صدقه داد...
	«مادرم ناگهان وفات یافت و به نظر من اگر فرصت حرف زدن می یافت صدقه میداد، آیا میتوانم از سوی او صدقه بدهم؟ فرمود: بله»
	مهم این که توصیه من به این برادر این است که به جای ادای عمره برای پدر و مادر یا صدقه دادن و امثال آن از سوی آنها برای شان به کثرت دعا کند. چون پیامبر صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ به همین کار راهنمایی کرده است. اما با وجود این اگر او صدق...
	شیخ ابن عثیمین، کتاب الدعوة (5 /149، 148)
	س: من جهاد را دوست دارم و عاشق آن میباشم و نمیتوانم به جهاد نروم، از مادرم اجازه خواستم امّا او موافقت نکرد به خاطر این خیلی ناراحت شدم و نمیتوانم از جهاد دور باشم...جناب شیخ: آرزوی من در زندگی جهاد در راه الله تعالی است، امّا مادرم موافقت نمیکند....
	ج: خدمت به مادرت جهاد بزرگی است از این رو توصیه ما به شما این است که در کنار مادرت باشی و به او نیکی کنی، مگر آن که حاکم و ولی امر شما را فرمان جهاد دهد که در آن صورت باید بی درنگ به جهاد بروی، چون پیامبر صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ می...
	«هرگاه از شما خواسته شد که به جهاد بروید، باید به جهاد بروید»
	از این رو شما به مادرت نیکی و مهربانی کن تا به شما اجازه ی رفتن به جهاد را بدهد، امّا این زمانی است که شما داوطلبانه به جهاد بروی و ولی امر به شما دستور نداده باشد.
	امّا اگر بلایی دامنگیر شما گردید به یاری الله از خود و برادرانت دفاع کن و همچنین هرگاه ولی امر به شما فرمان جهاد داد به جهاد برو گرچه مادرت رضایت نداشته باشد.
	چون الله تعالی میفرماید: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((...
	«ای مؤمنان چرا هنگامی که به شما گفته میشود: (برای جهاد) در راه الله حرکت کنید، سستی میکنید و دل به دنیا میدهید؟ آیا به زندگی این جهان به جای زندگی آن جهان خوشنودید؟ تمتع و کالای این دنیا در برابر تمتع وکالای آن جهان چیز کمیبیش نیست، اگر برای جهاد ...
	پیامبر صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ میفرماید: «وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا» «هرگاه از شما خواسته شد كه براي جهاد در راه الله حرکت کنید، حرکت کنید». الله تعالی همه را به آن چه دوست دارد، توفیق دهد.
	شیخ ابن باز، مجله البحوث شماره 34ص147، 146
	س: زنی هستم که فرزندانی پسر و دختر دارم، از آنجا که دختران همیشه در کنار من و با من هستند، آنها را خوب تربیت کرده ام؛ امّا پسران بعضی ها بزرگ هستند و نمیتوانم به تربیت آنها بپردازم، و پدرشان در طول روز کار میکند، هرگاه از او میخواهم که به تربیت پ...
	ج: از این زن به خاطر این که دخترانش را درست تربیت کرده و می کوشد که پسرانش را هم درست بار آورد، سپاسگزاریم، و از پدرشان میخواهیم که به پسرانش توجه کند و آنها را راهنمایی کند تا افرادی صالح و شایسته باشند، هرگاه فرزندانش صالح باشند در هر دو جهان به خ...
	«ای مؤمنان خود و خانواده خویش را از آتش دوزخی برکنار دارید که افروزینه آن انسانها و سنگ ها است».
	اگر پدر فرزندانش را به صورتی که الله و رسولش صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ امر کرده تربیت کند کار بسیار بزرگی کرده است و این فرزندان برای پدرشان در دوران حیات و پس از مرگ دعا میکنند. اگر در تربیت آنها کوتاهی ورزد گناهکار میشود و فرزندا...
	بنابراین امیدواریم این پدر به فرزندانش توجه کند همان طور که به مالش توجه میکند؛ بلکه باید بیشتر از مال، به آنها توجه نماید؛ چون مال و پول از میان می رود؛ امّا فرزندان بخشی از انسان هستند که در زندگی و بعد از مرگ به او فایده میرسانند.
	شیخ ابن عثیمین، فتاوی الطفل المسلم ص124
	جمع آوری و ترتیب یحیی بن سعید آل شلوان
	س: پیامبر صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ میفرماید: «هرکسی سه دختر داشته و برآنها صبر نماید و خوراک و پوشاک آنها را تأمین نماید، این دختران مانعی خواهند شد از رفتن او به دوزخ... آیا فقط برای پدرشان مانعی از رفتن به دوزخ میشوند یا از پدر...
	همچنین اگر کسی خواهران یا عمه ها یا خاله ها و امثال آن داشته باشد و به آنها نیکی کند امیدواریم که به بهشت برود، چون او با نیکی کردن به اینها سزاوار پاداش بزرگی میگردد، و از دوزخ دور میشود و کار نیکش مانعی بین او و دوزخ میگردد. این مختص مسلمین است،...
	«هرکسی دختران یا خواهرانی داشت و به آنها نیکی کرد اینها مانعی میشوند که از ورود او به دوزخ جلوگیری میکنند، همچنین هرکسی که سه تا از فرزندانش را که به سن بلوغ نرسیده باشند، از دست داده باشد این فرزندان مانع از ورود او به جهنم میشوند، گفتند: یا رسول...
	و در مورد کسی که یک فرزند را از دست داده نپرسیدند.
	«الله تعالی میگوید: پاداشی جز بهشت ندارد آن بنده ام که عزیز او را از دنیا از دست او میگیرم و او با چشمداشت ثواب و پاداش صبر می نماید.»
	پس الله تعالی بیان می نماید که هرگاه عزیز و محبوب بنده اش را از دست او بگیرد و او باچشم داشت پاداش الهی صبر کند پاداشی جز بهشت ندارد. هر کسی از ما که یک فرزندش قبل از رسیدن به بلوغ وفات یافته و پدر و مادرش صبر کرده اند شامل این حدیث میشوند و پاداش آن...
	شیخ ابن باز، مجموع فتاوای و مقالات متنوعة 4/375
	س: الله تعالی به من دختری داده و خواستم اسمیبرایش بگذارم و خانمم میخواهد اسمی دیگر را برایش بگذارد. به او پیشنهاد کردم که قرعه کشی کنیم. آن گاه طبق قرعه یکی از دو نام را بر او نهادیم. آیا این قرعه کشی از نوع قرعه اندازی حرام است؟ اگر چنین است این اخ...
	ج: قرعه اندازی در چنین مواردی یک امر شرعی است؛ چون اختلاف را حل میکند، دلها را شاد و آرام میگرداند. پیامبر صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ در کارهای زیادی قرعه کشی میکرد.
	[كَانَ عليه الصلوة والسلام إِذَا أَرَادَ أَنْ يسافر أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ؛ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا] هرگاه ایشان صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ میخواست به سفر برود بین همسرانش قرعه کشی میکرد و قرعه به نام هر کسی د...
	وقتی مردی وصیت کرده بود که بعد از مرگش هر شش بردهی او آزاد هستند. پیامبر صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بین آنها قرعه کشی کرد و دو نفر را آزاد نمود و چهار نفر را به عنوان برده باقی گذاشت.(1502F )
	نام گذاری فرزند حق پدر است امّا مستحب است که به خاطر خوشنود کردن و به دست آوردن دل همسرش با او مشوره کند.
	زن و مرد باید نامهای خوب را انتخاب نمایند و از نامهای زشت دوری جویند. اسمی که دارای معنای بندگی غیر الله باشد جایز نیست که آن اسم بر فرزند نهاده شود؛ مثل: عبدالنبی، عبدالکعبه، عبدالحسین و امثال آن که جایز نیستند؛ چون همه انسانها بندگان الله هستند. پ...
	شیخ ابن باز، فتاوی اسلامیه 3/221 جمع و ترتیب محمد المسند
	س: آیا جایز است که به یکی از پسرانم چیزی بدهم و به دیگری چون نیاز ندارد ندهم؟
	ج: شما نباید چیزی را به طور ویژه به یکی از پسران یا دخترانت بدهی و به دیگران ندهی، بلکه باید بین آنها به مساوات رفتار کنی و برحسب حق ارث به آنها بدهی یا به هیچ یک چیزی ندهی؛ چون پیامبر صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ میفرماید: «اتَّقُوا ...
	امّا اگر راضی بودند که به یکی از آنها چیزی داده شود در صورتی که به سن بلوغ و رشد رسیده باشند اشکالی ندارد و این زمانی است که در میان فرزندان شما فردی باشد که به علت بیماری یا مانعی دیگر توانایی کسب و کار نداشته و فقیر و نیازمند باشد و از سوی حکومت بر...
	شیخ ابن باز، فتاوی المرأة ص 205
	س: به اطلاع شما میرسانم که من مخارج پسران متأهل و مجرّد خود را می پردازم. آیا باید مخارج دختران متأهلم را هم بپردازم؟
	ج: اگر پسرانت با تو کار میکنند مخارج آنها را بپرداز و میتوانی به خاطر این که با شما کار میکنند در مقابل کارشان به آنها بیشتر بدهی. همچنین اگر پسرانت فقیرند و درآمدی ندارند باید مخارج آنها را بپردازی خواه مجرد باشند یا متأهل. هرکدام از آنها که م...
	«و نیز بدان خاطر که از اموال خود خرج میکنند».
	در حدیث آمده است: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْـمَعْرُوفِ»(1505F )
	«شما باید خوراک و پوشاک زنان را تهیه کنید».
	امّا اگر بعضی نیازمند و به شدت محتاج بودند و شما توانگر بودی میتوانی به آنها کمک کنی امّا نباید مال زکات را به آنها و فرزندانشان بدهی و شوهرانشان را میتوانی با دادن زکات کمک کنی. والله اعلم
	شیخ ابن جبرین قول و املای ایشان در تاریخ 7/2/1423هـ
	س1: من خانواده ای دارم و پسران و دختران متأهلی دارم، پسرانم حقوق بگیر هستند و در خانه های خود با زنان و فرزندانشان زندگی میکنند و هزینه های زندگی و مخارجشان بیشتر از توان مالی آنهاست. به همین خاطر من به آنها در تأمین لوازم زندگی کمک میکنم. از طرفی...
	سؤال این است که آیا این امکانات و مخارجی که با فراهم کردن آن به فرزندان بزرگ کمک می نمایم از زمره نفقه ایست که بر پدر واجب است؟ یا در مفهوم رعایت نکردن مساوات و برابری در نفقه داخل است؟
	ج1: توصیه ما به شما این است که در کمک کردن به فرزندان برابری و مساوات را رعایت کنی، امّا در نفقه باید به هر فردی آن چه را که خود و زن و فرزندانش نیاز دارند بدهی و نیازهای تکمیلی که جزو ضروریات است همچون مسکن و سواری و لوازم خانگی را به او بدهی. وظیفه ...
	قول و املای شیخ ابن جبرین در تاریخ 14/6/1422
	س2: به اطلاع جناب عالی میرسانم که بنده -الحمد لله- فردی متمول و توانگر هستم و چند فرزند دارم. بعضی با من کار میکنند و بعضی کوچک هستند و کار نمیکنند. آیا هرگاه میخواهم به پسران بزرگم هبه ای بدهم آیا لازم است که به دیگر پسرانم بدهم و همه را در این ز...
	ج2: اگر آنهایی که در کار تجاری یا صنعتی با شما کار میکنند از طرف خود، مجّانی کار می نمایند؛ شایسته است شما در برابر کارشان چیزی به آنها بدهی یا ماهیانه به آنها حقوق بده یا برایشان در شرکت تجاری یا کارخانه صنعتی و امثال آن سهامی مشخص کن. آن گاه آن...
	«از الله بترسید و در میان فرزندانتان برابری را رعایت کنید»
	همان طور که شما میتوانید به فرزندی که با شما با جدّیت و نشاط کار میکند و از دیگران فعّال تر است به خاطر تشویق و تقدیر چیزی بدهی.
	فتوای شیخ ابن جبرین که بر آن امضا کرده است 25/1/1423
	س: زنی هست که عادت دارد فرزندانش را نفرین میکند و نا سزا میگوید و به خاطر هر اشتباه کوچک یا بزرگی آنها را با دست و زبان آزار میدهد. زنهای زیادی او را نصیحت کرده اند که این عادتش را ترک نماید و پاسخ او این است: شما آنها را لوس کردهاید، اینک کار ب...
	توضیح دهید از دیدگاه دین موضع من به عنوان شوهر در برابر چنین زنی چگونه باید باشد و چکار کنم تا او درس عبرت بگیرد، آیا او را طلاق دهم و فرزندان را به او واگذار کنم؟ چکار کنم؟ مرا راهنمایی کنید.
	«نفرین کنندگان در روز قیامت شفاعت کننده و گواه قرار نمیگیرند»
	پس باید آن زن توبه نماید و از دشنام دادن به فرزندانش باز آید، باید به کثرت برای هدایت و صلاح فرزندانش دعا نماید. شما به عنوان شوهر باید همواره او را نصیحت کنی و او را از ناسزا گفتن به فرزندان برحذر داری. اگر نصیحت مفید واقع نمیشود و به نظر شما ترک گف...
	از الله مسألت می نماییم که ما و شما و او را هدایت نماید و به همه ما توفیق دهد تا فرزندان را تربیت کنیم. به سوی خوبی راهنمایی نماییم تا اخلاقشان درست شود.
	شیخ ابن باز، فتاوی المرأة المسلمة 2/941
	س: بعضی از مردم فرزندانشان را با کلماتی همچون تو باید چنین کنی و... آنها را به انجام کارهایی ملزم می نمایند و بر این باورند که این تحریج و در مشقت انداختن بر فرد مقابل لازم الاجرا است، معنی تحریج چیست؟ و حکم آن در شریعت چه میباشد؟
	ج: تحریج یعنی قرار دادن فرد در مشقت و سختی، و این چیزی است که الله تعالی آن را نفی کرده و فرموده است: ﴿((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((﴾ [الحج: 78] «و دردین کارهای سنگین و دشوار را بر دوش شما نگذاشته است»
	نیز میفرماید: ﴿((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((﴾ [المائدة: 6]
	«الله نمیخواهد شما را به مشقت بیندازد».
	ملزم کردن فرزندان از سوی پدرشان به انجام کاری یا مجبور نمودن آنها به نکردن کاری (اگر مصلحت است) فرزندان باید از پدرشان اطاعت کنند، امّا الزامی نیست. بخصوص اگر آن چه پدر او را ملزم به انجام آن می نماید گناه باشد؛ اگر فرزند مخالفت کند بر پدرش کفاره لاز...
	ابن جبرین، فتوایی که در تاریخ 9/3/1421 امضا نموده است.
	س: حکم صله رحم (برقرار داشتن پیوند خویشاوندی) و پاداش کسی که صله رحم را برقرار می نماید چیست؟
	ج: برقرار داشتن پیوند خویشاوندی واجب است و دارای فضیلت بزرگی است.
	الله تعالی تضمین نموده که هرکس صله رحم را برقرار سازد او را به خویش نزدیک نماید و هر کس آن را قطع نماید؛ او را از خود دور کند(1510F ).
	پیامبر صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ میفرماید: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوسَع لَهُ فِي أَثَرِهِ، وَ یُبسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ؛ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»(1511F ) «هرکس دوست دارد عمرش طولانی شود و روزی او فراوان گردد، پیوند خویشاوندی خویش را برقرار ...
	قطع کردن پیوند خویشاوندی سبب قرار گرفتن در معرض لعنت الله تعالی میشود. چنان که الله تعالی میفرماید: ﴿(((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((...
	«آیا اگر روی گردان شوید جز این انتظار دارید که در زمین فساد کنید و پیوند میان خویش را بگسلید؟ آنان کسانی اند که الله ایشان را نفرین و از رحمت خویش بدور داشته است، لذا گوشهایشان را کر، و چشمهایشان را کور کرده است».
	قطع و بریدن از خویشان سبب میشود تا الله تعالی بنده اش را از خود دور کند؛ زیرا الله تعالی به رحم و پیوند خویشاوندی گفته است، هر کس تو را قطع کند او را از خود دور میکنم.
	کسانی که پیوند خویشاوندی خود را بریده اند باید از الله تعالی بترسند و آن را برقرار نمایند تا در عمر و روزی شان برکت بیابد و در مقابل خویشاوندان شان با آنها پیوند خویشاوندی را برقرار دارند، چون پاداش از جنس و نوع عمل است.
	شیخ ابن عثیمین، فتوایی که آن را امضا نموده است
	از عبدالعزیز بن عبدالله بن باز به برادر بزرگوار... السلام علیکم و رحمۀ الله و برکاته... امّا بعد:
	نامه تان را که در تاریخ 24/10/1982م فرستاده بودید دریافت نمودم، شما در این نامه از ما خواسته بودید که در خصوص این که از کشور استرالیا به خاورمیانه، حیوانات را جا به جا میکنید و حیوانات به علّت شرایط نامناسب کامیون ها و کشتی هایی که با آن نقل میشوند؛...
	الله تعالی میفرماید: ﴿(((((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( (((((﴾ [البقرة: 195] «و نیکی کنید که الله نیکوکاران را دوست دارد». میفرماید: ﴿( (((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((((﴾ [النحل: 90]: «الله تعالی به دادگری و نیکوکاری فرما...
	«الله تعالی احسان و برخورد نیک را در هر کاری مقرر داشته و به آن امر نموده است؛ هرگاه کسی را کشتید او را به خوبی بکشید، و هرگاه حیوانی را ذبح کردید به خوبی آن را ذبح کنید و باید کاردتان را تیز کنید تا حیوان راحت ذبح شود»
	«مردی در راهی می رفت و به شدّت تشنه شد. آنگاه چاه آبی را یافت، به داخل چاه رفت و آب نوشید؛ سپس بیرون آمد. ناگهان دید که سگی به علّت تشنگی زبانش بیرون شده و خاکها را میخورد. آن مرد گفت: این سگ به حدّی تشنه است که من تشنه بودم. آنگاه داخل چاه رفت و موز...
	«در حالی که سگی اطراف چاهی دور میزد و نزدیک بود تشنگی او را از بین ببرد ناگهان یکی از زنان فاحشه بنی اسرائیل چشمش به آن سگ افتاد، و آن زن کفش خود را بیرون آورد و با آن برای سگ آب کشید و به آن آب داد. به خاطر این کار گناهانش بخشیده شدند»
	همان طور که اسلام به نیکوکاری تشویق نموده از ظلم و تعدی نهی کرده است؛ الله تعالی میفرماید: ﴿(((( (((((((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((((( (((((﴾ [البقرة: 190] «و تعدّی و تجاوز نکنید که الله تعالی متجاوزان را دوست ندارد».
	الله تعالی میفرماید: ﴿((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((﴾ [الفرقان: 19] «و هر کسی از شما ستم کند عذاب بزرگی به او می چشانیم».
	«در سفری همراه پیامبر صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بودیم. ایشان برای قضای حاجت رفت. گنجشکی را دیدیم که دو جوجه همراهش بودند.ما جوجه هایش را گرفتیم. گنجشک آمد و بال میزد و بی تابی میکرد. آنگاه پیامبر صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَس...
	«هر انسانی، گنجشکی یا چیزی بزرگتر از آن را به ناحق بکشد، خداوند او را از آن می پرسد. گفتند: ای رسول الله کشتن به حق آن چیست؟ فرمود: این که آن را ذبح کند و بخورد؛ نه این که سرش قطع کند و خودش را بیندازد.»
	این نصوص و آن چه به مفهوم آن است نشانگر و بیانگر این هستند که شکنجه کردن حیوان به هر صورتی حرام و ناجایز است، حتّی حیواناتی که در شریعت کشتن آن مجاز است؛نباید شکنجه شوند. این نصوص اشاره به این دارند که اسلام به حیوان توجّه نموده و منافع آن را در نظر گ...
	از این رو باید مسئولین امر هرچه زودتر وضعیتی ترتیب دهند که حیوانات در آسایش باشند و آب و خوراک شان را تهیه نمایند. قضیه بار و جا به جایی و تهویه و معالجه شان را بررسی نموده و فراهم آورند. حیوانات ضعیف و لاغر را از حیوانات چاق و فربه و حیوانات مریض را...
	آن چه مایه تأسف است و باید از آن دوری شود؛ روشهایی است که امروزه در بیشتر کشورهای خارجی در ذبح حیوانات از آن استفاده میشود. در این کشورها قبل از ذبح، حیوان در معرض انواع شکنجه قرار میگیرد. چنان که قبل ذبح سر آن را شوک الکتریکی میدهند تا بی حسّ شود...
	این کارها به دستور شریعت اسلامی که باید با حیوانات به خوبی رفتار شود مخالف است. هر عملی که مخالف شریعت باشد تعدّی و ستم محسوب میشود و انجام دهنده آن مورد بازخواست قرار میگیرد. چنان که در حدیث صحیح آمده: «إِنَّ اللهَ لَيَقتَصُّ لِلشَّاةِ الْـجَلْحَا...
	«الله تعالی قصاص گوسفند بی شاخ را از گوسفند شاخدار میگیرد.»
	پس کسی که ظلم را میداند و از نتایج بد آن آگاه است و سپس به آن دست می زند چگونه خواهد بود؟
	براساس نصوص شرعی و مقتضیات آن فقهای قانون گذاری اسلامی در خصوص حیوان به طور کلی ابوابی از قبیل واجب، مستحب و حرام یا مکروه مقرر داشته اند. آنچه مربوط به حیوانات حلال گوشت است، به تفصیل ذکر کرده اند. ما بخشی از آنچه فقها در مورد ذبح حیوان گفته اند را ...
	1- حیوانی که قرار است ذبح شود باید آب داده شود؛ به دلیل حدیث سابق که «إِنَّ اللَّـهَ كَتَبَ الْـإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ»(1526F ) «الله تعالی احسان را بر هر چیزی مقرر کرده است»
	2- وسیله ای که حیوان با آن ذبح میشود باید تیز و برّنده باشد. ذبح کننده باید با قدرت و سرعت بر محل ذبح بمالد و محل ذبح لبّه (بالاتر از سینه) در شتر و در گوسفند و غیره حلق است.
	3- شتر باید دست چپ آن بسته شود و در حالت ایستاده ذبح شود. اگر میسّر است رو به قبله باشد.
	4- غیر از شتر دیگر حیوانات باید بر پهلوی چپ رو به قبله خوابانده شوند. ذبح کننده پایش را بر گردن حیوان گذاشته و دست و پایش را نبندد. همچنین دست و پای آن را نپیچانند و قبل از جان دادنش دست و پای آن را نشکنند. نیز جدا کردن گردنش قبل از آن که حیوان آرام بگیرد،߳
	امور مذکور به هنگام ذبح حیوان مستحب هستند، تا این گونه با حیوانات به نیکی و مهربانی رفتار شود و خلاف آنچه گفته شد مکروه است. گرفتن پای حیوان و کشاندن آن مکروه است. عبدالرزاق از ابن عمررَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُما روایت میکند که او مردی را دید که پای بزی...
	«وای بر تو... آن را به سوی مرگ به خوبی ببر».
	همچنین مکروه است که کارد جلوی چشمان حیوان تیز شود، چون در مسند امام احمد از ابن عمررَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُما روایت است که «أَنَّ رَسُولَ اللَّـهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِحَدِّ الشِّفَارِ وَأَنْ تُوَارَى عَنْ الْـبَهَائِمِ»(1...
	در معجم طبرانی (کبیر) و (اوسط) از عبدالله بن عباس رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُما روایت است که پیامبر صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ از کنار مردی گذشت که پایش را روی بزی گذاشته بود و کاردش را تیز میکرد و بز با چشمانش به او نگاه میکرد.پیامبر صَل...
	شکارهای وحشی و یا حیوانی که چون حیوان وحشی ذبح آن مقدور نیست. یا شتری که فرار میکند وگرفتن آن مقدور نیست میتوان بعد از بسم الله گقتن آن را با تیر زد، به شرط آن که تیر استخوان یا ناخن نباشد. اگر بر اثر اصابت تیر بمیرد خوردن آن جایز است؛ چون کشتن آن ب...
	آن چه در این جا گفته شد همه مطالب در مورد حقوق حیوانات نیست، بلکه مطالب مختلفی بود که در پاسخ به نامه شما گفته شده است. اسلام دین رحمت و شریعت نیکوکاری است و روش تکامل یافته زندگی است و راهی است که انسان را به الله و بهشت میرساند. پس باید به اسلام دع...
	آموزه های شریعت اسلامی در نهایت دادگری و حکمت قرار دارند و هر حیوان مفید را چون بودایی ها حرام قرار نمیدهند و هر حیوان مضرّ را همچون کسانی که خوک و درندگان را میخورند حلال نکرده است. اسلام حرمت هر موجود زنده و مال و آبرو را محترم دانسته است.
	الله تعالی را در برابر نعمتهایش که بزرگترین آن اسلام است سپاس میگذاریم و عاجزانه از او میخواهیم که دین خود را یاری کند و ما را به خاطر کوتاهی هایمان در معرض فتنه و عذاب ستمگران قرار ندهد.
	وصلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی اله وصحبه و من اهتدی بهدیه الی یوم الدین. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
	شیخ ابن باز، مجلة الدعوة ش 910
	فتوای ش 188 تاریخ 25/10/1418هـ
	الحمد لله والصلوة والسلام علی رسوله و اله و صحبه ومن اهتدی بهداه امّا بعد:
	مجلس هیئت علمای بلند پایه در چهل وهشتمین نشست خود که در شهر ریاض در تاریخ 17/10/1418هـ آغاز به کار نمود. در این نشست، موضوع بیهوش کردن حیوانات و انجام آزمایشات پزشکی بر آنها تا در آینده از این تجربه ها در معالجه انسان استفاده شود، را مورد بررسی قرار ...
	جناب عالی میدانید که حوادث، نتایج وخیمیدارند که در بسیاری موارد مصدومین در محل حادثه یا بعد از رسیدن به بیمارستان وفات میکنند. از این رو با توجه به کثرت حوادث، بیمارستآنهای بزرگ جهان دوره های آموزشی پیشرفته ای برای نجات دادن زندگی مصدومین ترتیب دا...
	در این دوره های آموزشی آزمایشات بر حیواناتی همچون گوسفند و سگ انجام میگیرند. به این صورت که دامپزشک، حیوان را کاملاً بیهوش میکند و سپس آن را روی میز مخصوص میگذارند و آنگاه پزشکانی که دوره میبینند در ساق ها و شکم و قلب و حنجره این حیوانات عمل جراحی...
	1- بهترین راه برای اجرای این تمرین ها استفاده از چنین حیواناتی است.
	2- حیوانی که در این تمرینات استفاده میشود کاملاً بیهوش میشود و هیچ دردی و ناراحتی از اعمال جراحی احساس نمیکند.
	3- بعضی از این اعمال جراحی به گونه ای هستند که باید حیوان زنده و بیهوش باشد.
	4- این تمرینات تحت نظر پزشکان مسلمان انجام میگیرد.
	5- این تمرینات برای کسانی که آن را انجام میدهند فایده ی زیادی دارد و به دنبال آن میتوان زندگی مصدومین را به اذن الله نجات داد.
	لطفاً در مورد این کارمان ما را فتوا دهید... آیا بعد از پایان رسیدن عمل جراحی ذبح کردن سگ درست است؟ ا.ه.
	مجلس از گزارش ذبح حیوان بیهوش شده و خوردن آن اگر حلال گوشت باشد و از گزارش های پزشکی رسیده از وزارت بهداشت و دانشگاه ملک سعود و دانشگاه ملک عبدالعزیز که به طور مفصّل از کارهایی که بعد از بیهوشی بر حیوانات انجام میگیرد؛ سخن گفته شده اطلاع یافت.
	بعد از بحث و مناقشه و تبادل آرا و تأمل در دلایل شرعی از قبیل کتاب و سنت که بیانگر این هستند که الله، انسان را بر بسیاری از آفریده هایش برتری داده و آنچه در آسمآنها و زمین است، برای انسان مقرر کرده است. مجلس با رأی اکثریت امور ذیل را تصویب نمود:
	1-  بیهوش کردن حیوانات در صورت نیاز و اجرای اعمال جراحی بر آن جایز است، اگر این کار به مصلحت انسان باشد؛ امّا باید مواظب باشند که حیوان را نباید بدون بیهوشی جراحی کرد و عذاب داد.
	2-  ذبح و خوردن حیواناتی که حلال گوشت هستند. اگر بعد از عمل جراحی زنده باشند جایز است؛ به شرط آن که تیم متخصص پزشکی تشخیص دهد که خوردن گوشت آن به خاطر مواد شیمیایی که به هنگام بیهوشی آن استفاده شده برای استفاده کننده زیانی ندارد.
	3-  حیواناتی که خوردن گوشت آن حلال نیست یا به علت مواد شیمیایی که در بیهوشی از آن استفاده شده است قابل خوردن نیست، اگر بعد از عمل حراحی معذب هستند باید کشته شوند.
	این علامت آن بود که حیوان قربانی است؛ امّا داغ کردن بر چهره جایز نیست. چون پیامبر صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ از آن نهی کرده و کسی را که چنین کاری انجام میدهد لعنت کرده است.(1534F )
	وبالله التوفیق و صلی الله و سلم علی عبده و رسوله محمد و صحبه و سلم
	اللجنة الدائمة، فتاوی اسلامية 4/446
	س: کسی که پرندگان را جمع میکند و آنها را در قفسی میگذارد تا این گونه خود و فرزندانش را سرگرم نماید، حکمش چیست؟
	ج: اشکالی ندارد؛ به شرطی که خوراک و آب آنها را تهیه نماید، چون در اصل چنین کاری جایز است و تا جایی که ما میدانیم دلیلی بر خلاف آن وجود ندارد. والله ولی التوفیق
	شیخ ابن باز، فتاوی اسلامیه 4/449
	س: من سگهایی دارم که آنها را پرورش میدهم و اینها سگ شکاری نیستند. آیا هرگاه شکاری بکنند شکارشان حلال است یا حرام؟ حکم تربیت چنین حیواناتی چیست؟
	ج: جایز نیست انسان سگ پرورش دهد مگر آن که سگ برای شکار یا سگی باشد که نگهبان مزرعه یا گله گوسفندان باشد؛ چنان که در حدیث از پیامبر صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ روایت شده است.(1535F )
	سگهایی که سؤال کننده به آن اشاره نموده اگر به خاطر شکار آنها را پرورش میدهد که بوسیله آنها شکار کند؛ چون الله تعالی میفرماید: ﴿((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( ((((( (((((((((( (((( ( ((((((((( (((((( (((((((((( ((...
	«و حیوانات شکاری صید میکنند و شما بدآنها آموخته اید از آن چه الله به شما آموخته است. از نخجیری که چنین حیواناتی برای شما نگاه میدارند بخورید و نام الله را بر آن ببرید و از الله بترسد چرا که الله سریع الحساب است».
	امّا اگر فقط به خاطر این سگ پرورش میدهد که سگها را دوست دارد، این کارش حرام و نا جایز است. هر روز از پاداش و ثواب او یک قیراط کم میشود.
	شیخ ابن عثیمین، نور علی الدرب، مکتبه الضیاء ص74
	س: سه صورت از تلقیح مصنوعی بین حیوانات به خصوص اسب را خدمت شما به عرض میرسانم:
	صورت اوّل: بیرون آوردن منی از آلت تناسلی اسب و گذاشتن آن در رحم اسب ماده تا این گونه باردار شود.
	صورت دوّم: گرفتن تخمک ها از رحم اسب ماده بعد از عمل تلقیح و گذاشتن آن در رحم اسبی دیگر تا در رحم آن رشد کند و بزرگ شود.
	صورت سوّم: برداشتن تخمک از رحم اسب ماده و منی اسب نر و قرار دادنشان در لوله صنعتی و باز گرداندن آن به رحم اسب ماده
	همه این کارها برای آن انجام میشود تا نسل اسب ها بهتر شوند. ما را در مورد حکم این کارها فتوا دهید.
	ج: اصل و معمول بر این است که حیوان نر با حیوان ماده خواه اسب باشد یا گاو جفت گیری میکند و به صورت طبیعی حیوان ماده حامله میشود و این گونه تولید مثل می نماید. امّا این صورت ها که مرقوم فرموده اید چیز جدیدی هستند که علما به آن نپرداخته اند. هیچ کسی از...
	شیخ ابن جبرین، قول و امضای ایشان در تاریخ 2/9/1424هـ
	س: آیا حشراتی که در خانه هستند از قبیل مورچه، سوسک و غیره را میتوان با آب یا سوزاندن کشت؟ چه کار باید کرد؟
	ج: اگراین حشرات موذی باشند کشتن آن جایز است؛ امّا به شرط آن که بوسیله آتش کشته نشوند؛ بلکه با حشره کش های دیگر از بین بروند. چون پیامبر صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ میفرماید: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْـحِلِّ وَالْـحَرَمِ الْـغ...
	«پنج حیوان موذی در حل و حرم کشته میشوند: کلاغ، مار، موش، عقرب و سگ گاز گیرنده»
	پیامبر صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ به کشتن این حیوانات به علت موذی بودنشان اجازه داده است. همچنین حشراتی که موذی اند مثل مورچه، سوسک و پشه و مانند آن در حل و حرم کشته میشوند.
	شیخ ابن باز، مجموع فتاوی و مقالات متنوعه، 5/302، 301
	شیخ ابن باز، کتاب الدعوة ص 128-129
	س1: استفاده نمودن مردان از هر نوع طلایی چه حکمیدارد؟ عقیده و باوری هست که هرگاه حلقه نامزدی از دست در آورده شود یا از بین برود، همسر از دست می رود؟

